Pardubický krajský kuželkářský svaz

ROZPIS
mistrovství
Pardubického kraje 2013
jednotlivců

Sportovně technická komise PKKS
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http://kuzelkypk.czechian.net/
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(1) Vypisovatel
Pardubický krajský kuželkářský svaz (dále jen „PKKS“).

(2) Řízení
Řídí předseda Sportovně technické komise PKKS (dále jen „STK PKKS“).

(3) Zástupce PKKS
a) Zástupce PKKS je oprávněn k jednání s oddílem na jehož kuželně je mistrovství pořádáno ve všech
záležitostech souvisejících s organizačním a finančním zabezpečením příslušného mistrovství. Zástupce může
využít ke spolupráci další osoby dle vlastního uvážení.
b) Zástupce PKKS schvaluje delegaci rozhodčího na základě návrhu pořádajícího oddílu.
c) Pro mistrovství konané v Přelouči je zástupcem PKKS jmenován:
Petr Miláček, 17. listopadu 1237, 535 01 PŘELOUČ; ( 777 198 174, e-mail: xmilacekp@seznam.cz
d) Pro mistrovství konané v České Třebové je zástupcem PKKS jmenován:
Jiří John, Jilemnického 161, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ; ( 607 888 210, e-mail: jiri.john@seznam.cz

(4) Předpis
Hraje se podle platných sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou
jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.

(5) Rozcvičení
Každý má právo na rozcvičení v počtu 10 hodů do plných na dráze, kde bude zahajovat svůj start.

(6) Startují
a) V kategorii žákovské mohou startovat hráčky a hráči (dále jen „hráči“), kteří v soutěžním roce, tj. v období od
1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, dosáhnou věku 10 až 14 let (datum narození 1. 7. 1998 až 30. 6. 2003).
b) V kategorii dorostenecké startují hráči, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013,
dosáhnou věku 15 až 18 let.
c) V kategorii juniorské startují hráči, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013,
dosáhnou věku 19 až 23 let.
d) V kategorii ženy a muži startují hráči, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013,
dosáhnou věku 24 a více let.
e) V kategorii seniorské startují hráči, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013,
dosáhnou věku 50 a více let.
f) Ve všech kategoriích je právo účastnit se mistrovství podmíněno předložením platného registračního
průkazu.
g) Všichni účastníci startují na náklady svých oddílů.

(7) Přihlášky
Každý oddíl doručí předsedovi PKKS nejpozději 14 dní před konáním mistrovství, jmenovitou přihlášku svých
hráčů. Přihlášku je možné poslat e-mailem.

(8) Povinnosti pořádajícího oddílu (dále jen „pořadatel“)
Pořadatel:
a) Zajistí vyhotovení fotografie medalistů v každé kategorii v elektronické podobě tak, aby při rozlišení 72 dpi
měla fotografie šířku nejméně 1080 pixelů (při poměru stran 4:3).
b) Navrhne zástupci PKKS kvalifikovaného rozhodčího pro příslušné mistrovství.
c) Vybere předepsané startovné od hráčů.
d) Zajišťuje technický dozor při mistrovství.
e) Účtuje vypisovateli pronájem kuželny ve výši 6 Kč za každých 10 hodů odehrané sdružené discipliny (hody
v rámci rozcvičení se do tohoto počtu nezapočítají), tj. 72 Kč za 120 hs a 60 Kč za 100 hs.
f) Vyplatí rozhodčímu odměnu ve výši 40 Kč za každou i započatou hodinu řízení mistrovství.
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g) Pokud příjmy ze startovného dle písm. c) nepokryjí celkové náklady na proplacené úhrady dle písm. e) a f)
tohoto článku, provede vyúčtování formou faktury s rozepsáním jednotlivých položek po posledním pořádaném
mistrovství, adresovanou na
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
Pardubický krajský kuželkářský svaz
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ 00435821
Fakturu zašle na adresu předsedy PKKS, který zajistí její úhradu nejpozději do 4 týdnů po jejím doručení. Adresa
předsedy PKKS:
Jiří John
Jilemnického 161
562 01 Ústí nad Orlicí
h) V případě, že souhrnné příjmy ze startovného dle písm. c) budou vyšší než celkové náklady podle písm. e) a f)
tohoto článku, vystaví dobropis s rozepsáním jednotlivých položek a zašle finanční částku vyjádřenou jako rozdíl
mezi příjmy a výdaji nejpozději do 30. března 2013 na účet č. 2231611/0100 variabilní symbol 119.
i) Po skončení mistrovství zajistí předání medailí a informuje postupující na mistrovství republiky o místě a
termínu konání MČR, pokud tyto informace jsou v době konání mistrovství k dispozici.

(9) Rozhodčí
a) Rozhodčí jsou delegováni zástupcem PKKS na základě návrhu pořadatele. Odpovídají za přesné řízení
mistrovství dle platných sportovně technických předpisů, tohoto rozpisu a jeho případných doplňků.
b) Každé mistrovství řídí v daný okamžik vždy jeden rozhodčí. Pro mistrovství trvající více než 5 hodin mohou
být delegování dva rozhodčí, kteří se v řízení vlastní hry střídají. Každému náleží odměna ve výši 40,– Kč za
každou jím odřízenou hodinu.
c) Rozhodčí je zodpovědný za zpracování výsledkové listiny v elektronické podobě (vzor poskytne zástupce
PKKS) neprodleně po skončení mistrovství. Výsledková listina musí obsahovat jméno a příjmení hráče, jeho
registrační číslo, datum narození a oddílovou příslušnost, docílený výkon v členění celkem, plné, dorážka a
chyby. Výsledkovou listinu předá zástupci PKKS nebo osobě pověřené pořadatelem, který ji zašle neprodleně
předsedovi PKKS.
d) Rozhodčí zpracuje stručnou zprávu o průběhu mistrovství, ve které uvede případné problémy a zjištěné
nedostatky v organizaci mistrovstí. Uvede, zda hráči s vybojovaným právem postupu potvrdili svoji účast na
mistrovství republiky; uvede kontaktní telefon (e-mail) na postupující a nejméně na dva náhradníky, kteří
potvrdí svoji ochotu účastnit se mistrovství republiky v případě neúčasti některého postupujícího. Zprávu
v elektronické podobě zašle předsedovi PKKS.

(10) Námitky
Dle ustanovení článku 2.6 Soutěžního řádu.

(11) Vybavení kuželny
a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 6 Pravidel kuželkářského sportu.
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 vlastní koule (dále jen „osobní koule“) od oficiálních držitelů licence a výrobců. Koule
musí splňovat náležitosti dle příslušných technických předpisů.

(12) Přední umístění
a) Jednotlivci, kteří se umístí v konečném pořadí na 1. až 3. místě, obdrží příslušnou medaili, resp. pohár.
b) Medalile a titul „Mistr Pardubického kraje“ se udělují v případě, že mistrovství se zúčastní nejméně tři
jednotlivci v příslušné věkové kategorii.
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(13) Mistrovství Pardubického kraje – žactvo
a) Místo konání:
Přelouč, kuželna SK Kuželky, Nerudova ul. 1610
b) Termín konání:
27. leden 2013 (prezentace do 9.00 hodin)
c) Počet přihlašovaných: neomezeno (předpoklad 12 účastníků).
d) Startovné:
neplatí se.
e) Systém:
Kategorie žáci a žákyně hrají společně (Mistrovství PK žactva) bez rozdílu pohlaví
1×100 hs s pětihodovou dorážkou (pokud hráč nedorazí na pět hodů všech devět kuželek, postaví se mu
po pátem hodu všech devět kuželek). Hráč mladší žákovské věkové kategorie musí odehrát celou disciplinu
žákovskou koulí (průměr 15 cm). Hráč starší žákovské kategorie může na požádání odehrát celou disciplinu
žákovskou koulí. Není však povoleno měnit v průběhu hry velkou a malou kouli. Nástup na dráhy blokovým
způsobem a pořadí startu se losuje.
f) Postup na MČR:
Stanoví rozpis mistrovství ČR.

(14) Mistrovství Pardubického kraje – dorostenci a dorostenky
a) Místo konání:
Česká Třebová, kuželna TJ Lokomotiva, Kozlovská ul. 551
b) Termín konání:
26. leden 2013, prezentace do 10.00 hodin.
c) Počet přihlašovaných: neomezeno (předpoklad 15 účastníků).
d) Startovné:
100,- Kč za hráče či hráčku.
e) Systém:
Kategorie dorostenky a dorostenci hrají 1×120 hs. Nástup na dráhy blokovým
způsobem, pořadí startu se losuje. Uděluje se v každé kategorii jedna sada medailí v případě splnění podmínky
v čl. 12 písm. b) tohoto rozpisu.
f) Postup na MČR:
Stanoví rozpis mistrovství ČR.

(15) Mistrovství Pardubického kraje – juniorky a junioři
a) Místo konání:
Přelouč, kuželna SK Kuželky, Nerudova ul. 1610
b) Termín konání:
26. leden 2013 (prezentace do 9.30 hodin – začínají juniorky)
c) Počet přihlašovaných: neomezeno (předpoklad 16 účastníků).
d) Startovné:
120,– Kč za hráče či hráčku.
e) Systém:
Kategorie juniorky a junioři hrají 1×120 hs. Nástup na dráhy blokovým způsobem,
pořadí startu se losuje. Uděluje se v každé kategorii jedna sada medailí v případě splnění podmínky v čl. 12
písm. b) tohoto rozpisu.
f) Postup na MČR:
Stanoví rozpis mistrovství ČR.

(16) Mistrovství Pardubického kraje – muži
a) Místo konání:
Česká Třebová, kuželna TJ Lokomotiva, Kozlovská ul. 551
b) Termín konání:
16. únor 2013. Prezentace v 8.45.
c) Počet přihlašovaných: dle tabulky v čl. 19
d) Startovné:
120,- Kč za kvalifikaci a 120,- Kč za finále.
e) Systém:
Muži hrají kvalifikaci na 1×120 hs. Nástup na dráhy blokovým způsobem, pořadí
startu se losuje. Osm nejlepších jednotlivců z kvalifikace sehraje následně finále na 1×120 hs. Konečné umístění
je dáno součtem výkonů v kvalifikaci a ve finále. Uděluje se jedna sada medailí.
f) Postup na MČR:
Stanoví rozpis mistrovství ČR.

(17) Mistrovství Pardubického kraje – senioři
a) Místo konání:
Přelouč, kuželna SK Kuželky, Nerudova ul. 1610
b) Termín konání:
16. února 2013. Prezentace v 8.45 hodin.
c) Počet přihlašovaných: dle tabulky v čl. 19.
d) Startovné:
120,– Kč za hráče.
e) Systém:
Hraje se 1×120 hs. Nástup na dráhy blokovým způsobem. Uděluje se jedna sada
medailí v případě splnění podmínky v čl. 12 písm. b) tohoto rozpisu.
f) Postup na MČR:
Stanoví rozpis mistrovství ČR.

(18) Mistrovství Pardubického kraje – ženy a seniorky
a) Místo konání:
b) Termín konání:

Přelouč, kuželna SK Kuželky, Nerudova ul. 1610
26. ledna 2013; ženy a seniorky hrají společně – prezentace cca do 13.30 hodin,
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v případě přihlášení menšího počtu juniorek a juniorů může být prezentace změněna a oddíly budou o této
skutečnosti informovány.
c) Počet přihlašovaných: neomezeno (předpoklad 12 účastnic).
d) Startovné:
120,– Kč za hráčku.
e) Systém:
Hraje se 1×120 hs. Nástup na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.
Uděluje se v každé kategorii jedna sada medailí v případě splnění podmínky v čl. 12 písm. b) tohoto rozpisu.
f) Postup na MČR:
Stanoví rozpis mistrovství ČR.

(19) Počty postupujících mužů a seniorů z oddílů
Oddíl
SK SC Svitavy–Lány
TJ Sokol Rybník
TJ Lokomotiva Česká Třebová
TJ Jiskra Ústí n. O. II–Hylváty
KK Vysoké Mýto
TJ Tesla Pardubice
SK Kuželky Přelouč
Celkem

Senioři
4
3
6
4
5
6
4
32

Muži
1
4
6
4
5
9
3
32

V případě nenaplnění počtů po zaslání jmenovitých přihlášek do 5. ledna 2013 ze strany některého oddílu
mohou být volná místa nabídnuta ostatním oddílům.

(20) Adresa předsedy PKKS
Jiří JOHN
Jilemnického 161
562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail: jiri.john@seznam.cz

B: 465 524 598
mob.: 607 888 210

Petr Glac v. r.
Předseda STK PKKS

Jiří John v. r.
Předseda PKKS

Na kuželně v České Třebové se utkají:
26. ledna 2013 – dorostenky a dorostenci
16. února 2013 – muži

Na kuželně v Přelouči se utkají:
26. ledna 2013 –juniorky a junioři
26. ledna 2013 – ženy a seniorky
27. ledna 2013 – žactvo
16. února 2013 – senioři
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