
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Mistrovství Prahy žen jednotlivkyň na 2 x 120 hs pro rok 2023 

 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel SK Žižkov Praha a KK Konstruktiva Praha z pověření VV PKS 
 
2. Místo SK Žižkov Praha, dráhy 1-4, KK Konstruktiva Praha, dráhy   
 
3. Datum 14. 1. – 15. 1. 2023 
 
4. Vedoucí činovníci Na MPJ je delegován jeden zástupce VV PKS a jeden rozhodčí požadované kvalifikace 
   
5. Přihlášky Do 10. 1. 2023 se přihlásí hráčky na emailovou adresu strnad67@gmail.com a je ve 

vlastním zájmu hráčky zaslat přihlášku s požadavkem na hodinu startu v co nejkratší 
době, aby bylo možno požadavku vyhovět.  

 
Technická ustanovení: 
 

 1. Předpis  Soutěží se podle platných Sportovně technických předpisů a ustanovení tohoto rozpisu. 

 
2. Účast Startují hráčky, které v soutěžním ročníku 2022/2023 spadají dle Pravidel kuželkářského 

sportu do věkové skupiny ženy 
                                            
3. Podmínky účasti Řádné přihlášení v termínu, platná registrace.                                           
  
 4. Systém Kvalifikace od 9:00: Startuje se na 120 hs přes 4 dráhy (4x30 hodů) blokovým způsobem 

dle rozlosování na dráhách 1-4 SK Žižkov Praha. 
 
Finále od 10:00 se hraje na drahách 1-4 KK Konstruktiva Praha, postupuje 16 nejlépe 
umístěných hráček. V neděli nastupují na jednotlivé dráhy od 16. místa postupně takto: 

   Dráha 4 - 16.hráčka, dráha 3 - 15. hráčka, dráha 2 - 14. hráčka, dráha 1 -13. hráčka atd. 
  
 Střídání drah se řídí čl. 20 odst.1 Pravidel kuželkářského sportu ČKA. 

Mistryni Prahy určí součet z obou startů a další pořadí dle čl.24 Soutěžního řádu ČKA.  
 
 5. Organizace Prezentace přihlášených hráček je nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem startu, který 

bude zveřejněn na webových stránkách PKS, případně budou jednotlivé hráčky informovány 
prostřednictvím běžných komunikačních kanálů (email, telefon…). Zahájení nedělního finále 
bude upřesněno obdobným způsobem. 

 
 6. Startovné Startovné 200,- Kč uhradí hráčky při prezentaci. 
  
7. Postup Na MČR žen, které se koná ve dnech 13. – 14. 5. 2023 v Kosmonosech postoupí hráčky 

umístěné na prvních čtyřech místech. V případě nezájmu či nemožnosti postupuje další 
hráčka v pořadí. 
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8. Mistryně 2022 Olga Hejhalová, KK Slavia Praha 
 
9. Různé Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. 24, odst. 3 c), která rozhodují o         

postupu z kvalifikace do finále, rozhodne o postupujících los.   
 
 Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů 

a koule zbavené nečistot. 
 
 Pořádající oddíl je povinen před zahájením a po každých dvou blocích hráčů ošetřit prostor 

kuželek speciálním prostředkem určeným výrobcem drah pro tento účel. 
 
 Hráči startují v dresu svého mateřského oddílu v ČKA. 
 
 Pořádající oddíl je povinen po skončení hracího dne zaslat výsledky na adresu 

pks@centrum.cz (doporučuje se zasílat i průběžně).   
 
 
10. Upozornění STK upozorňuje všechny oddíly, že za každého přihlášeného hráče, který se MP  

bez omluvy (minimálně jeden den předem) nezúčastní, zaplatí oddíl pokutu 200,- Kč. 
 
11. Náhrady V souvislosti s konáním MP jednotlivců hradí PKS následující položky: 
  

a) pronájem jednotlivých drah 150,- za hodinu 
b) příspěvek na stravné 120,- Kč, rozhodčím a zástupcům VV PKS 
c) jízdné veřejným dopravním prostředkem oproti dokladu; v případě použití osobního 

motorového vozidla příspěvek ve výši 4,70 Kč/km (dle aktuální sazby), a to 
rozhodčím a zástupcům VV PKS 

d) odměnu rozhodčímu ve výši 90,- Kč/hod  
e) odměnu zástupci VV PKS ve výši 80,- Kč/hod   

 
  

  
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 15. 12. 2021   

 

                                           Ivana Vlková  Pavel Strnad  
                                           předseda PKS  předseda STK 
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