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ROZPIS

3. otevřené mistrovství
Pardubického kraje

na 200 hs
alias

„Open pardubická dvoustovka“

konané
v Přelouči

7. května 2012 až 20. května 2012

Pardubický krajský kuželkářský svaz
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Všeobecná ustanovení
(1) Vypisovatel Pardubický krajský kuželkářský svaz

(2) Termín 7. květen 2012 až 20. květen 2012

(3) Pořadatel SK Kuželky Přelouč, http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz/

(4) Místo konání Kuželna SK Kuželky Přelouč, Nerudova 1610, Přelouč

(5) Ved. funkcionáři Ředitel:   Petr MILÁČEK

    777 198 174

    e-mail: xmilacekp@seznam.cz

 Rozhodčí:  deleguje pořadatel

(6) Právo účasti Právo účasti mají hráči a hráčky, registrovaní i neregistrovaní, (dále jen “hráč”), kteří  v soutěžním 
ročníku 2011 – 2012 dovrší 15 a více let věku, v pořadí dle termínu doručení přihlášky řediteli 
mistrovství. Každý hráč může v soutěži startovat pouze jednou.

(7) Startovné 160,- Kč je splatné před vlastním zahájením startu. Pořádající oddíl odvede na účet Pardubického 
krajského kuželkářského svazu za každého hráče 20 Kč nejpozději do 30. května 2012.

(8) Přihlášky Jmenovité přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 30. dubna 2012 na e-mail ředitele mistrovství. 
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, datum narození a požadavek na termín a čas startu; u regis-
trovaných hráčů také oddílovou příslušnost. Hráči pořádajícího oddílu se mohou přihlásit až po 
uzávěrce přihlášek. Přehled o přihlášených bude zveřejňován průběžně na webových stránkách 
pořadatele.

(9) Ubytování Ubytování se nezajišťuje.

Technická ustanovení
(10) Předpis Hraje se dle předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis nestanoví jinak.

(11) Systém Hraje se 200 hs přes čtyři dráhy. Nástup hráčů na dráhy stanoví ředitel dle došlých přihlášek. 
Hráč má právo na 10 hodů rozcvičení do plných před zahájením startu.

(12) Časový rozvrh ve všední dny (pondělí až pátek) od 16.15 a od 18.00 hodin,

 o víkendech (v sobotu a neděli) od 9.15, 11.00, 12.45, 14.30, 16.15 a 18.00 hodin.

  Oficiální časový rozvrh nástupu hráčů ke startu bude průběžně doplňován a zveřejněn na webu 
pořádajícího oddíku.

 Časový rozvrh bude distribuován také prostřednictvím mailové pošty těm, kteří o to požádají 
ředitele turnaje.

(13) Námitky Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad ve výši 200 Kč se předá rozhodčímu. V případě zamítnutí 
propadá vklad ve prospěch vypisovatele.

(14) Vybavení kuželny a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 6 Pravidel.
 b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná — v případě poruchy se 

signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční.
 c)  ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být provozuschopná.
 d) V průběhu mistrovství musí být přítomen pracovník technického dozoru.
 e) Hráči mohou používat osobní koule oficiálních držitelů licence a výrobců. Koule musí splňovat 

náležitosti dle příslušných technických předpisů. 

(15) Vítěz a ceny Pardubický krajský kuželkářský svaz zajišťuje pro hráče (muže a ženy) na 1. až 3. místě medaili. 
Hráč (muž a žena) na prvním místě získá titul „Mistr Pardubického kraje 2012“.

 Pořadatel zajistí dvě sady pohárů pro tři nejlepší v kategorii registrovaní a neregistrovaní, upo-
mínkovou plaketu pro nejlepší ženu a případné další ceny dle svých možností a uvážení.

  

V Ústí nad Orlicí dne 4. března 2012

Jiří John

Předseda PKS


