
 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná ustanovení  

 1. Pořadatel  Z pověření VV JmKKS uspořádá KK Slovan Rosice 

 2. Termín  Neděle 29. ledna 2023 

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna KK Slovan Rosice, Tyršova 1181, Rosice 

 4. Funkcionáři  Ředitel: MECEROD Pavel      

    mobil 724 040 499, mail slovan@kuzelkyrosice.cz 

    Hlavní rozhodčí: BRUŽA Milan 

    Rozhodčí: MECEROD Petr 

    Zástupce JmKKS: VAŇURA Petr 

  5.  Přihlášky Jmenovité přihlášky včetně kompletní výsledkové listiny zašlou hlavní rozhodčí 

kvalifikačních turnajů Mistrovství JmKKS na e-mailovou adresu jmkuzelky@email.cz 

nejpozději 9. ledna 2023. 

  6. Úhrada  VV JmKKS hradí:  a) pořadateli pronájem kuželny 120 Kč/hod/dráha 

        b) rozhodčím odměnu: hlavní 70 Kč/hod., dráhový 60 Kč/hod. 

 7. Startovné Každý hráč zaplatí při prezenci startovné ve výši 200 Kč. 

   8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 

 

Technická ustanovení  

 9. Předpis  Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 

10.  Systém Soutěž je dvoukolová. V prvním kole startuje 28 hráčů v disciplíně 120 hodů 

sdružených přes čtyři dráhy. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem podle 

pořadí, které stanovila STK JmKKS (bod 13. tohoto rozpisu). Do finále postupuje 8 

nejlepších hráčů z prvního kola. Pokud některý z těchto hráčů nenastoupí do 

finálového náhozu, nemůže být nahrazen dalším hráčem v pořadí prvního kola. 

   Ve finále nastupují hráči ke startu podle umístění v prvním kole v pořadí od nejnižšího 

k nejvyššímu výkonu, tj. na dráze č. 1 bude ve finále začínat hráč, který v prvním kole 

skončil na osmém místě. Celkové pořadí se určí na základě součtu výkonů dosažených 

v prvním kole a ve finále. 

 11. Podmínka účasti a)  Platná registrace v ČKA a uhrazení startovního poplatku dle bodu 7. tohoto rozpisu. 

   b)  Platný registrační průkaz nebo jiný doklad totožnosti – občanský průkaz apod. 

12.  Startují Mistr JmKKS 2022 Petr Hendrych (TJ Sokol Husovice) a hráči, kteří jsou řádně 

přihlášeni a účast si zajistili v kvalifikacích pro Mistrovství JmKKS.  
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   V případě, že se Petr Hendrych Mistrovství nezúčastní, připadne jeho postupové místo 

severní oblasti Jihomoravského kraje, dalšímu hráči v pořadí kvalifikace. 

   Finální startovní listina bude rozeslána na všechny oddíly a zveřejněna na webu JmKKS 

nejpozději 22. ledna 2023.   

   Za neomluvenou neúčast přihlášeného hráče (alespoň jeden den před termínem 

mistrovství) bude mateřskému oddílu hráče udělena pokuta 500,-Kč. Startovní 

pozice takového hráče již nemůže být obsazena nepřihlášeným náhradníkem. 

 13. Startovní listina Prezence proběhne nejpozději 30 minut před začátkem startu daného hráče. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ihned po ukončení následuje vyhlášení výsledků a určení postupujících na MČR. 

 14. Námitky Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě 

zamítnutí propadá vklad ve prospěch JmKKS. Námitku může podat hráč nebo jeho 

trenér. 

15.  Postup Mistrovství ČR mužů uspořádá 13. – 14. května 2023 TJ Lokomotiva Trutnov. 

Postupují první 2 hráči. 

 16. Různé a) Tento rozpis je rozeslán na oddíly prostřednictvím elektronické pošty a je zveřejněn 

na webu JmKKS. Oddíly zajistí předání tohoto rozpisu hráčům. 

    b) Pořádající oddíl zajistí předání tohoto rozpisu delegovaným rozhodčím. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče a funkcionáře možnost občerstvení 

přímo na místě konání nebo v jeho blízkém okolí. 

   d) Pořádající oddíl je povinen zveřejňovat průběžné výsledky na svých webových 

stránkách nebo prostřednictvím odkazu na webových stránkách JmKKS. 

   e)  Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným 

výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každém třetím bloku hráčů. 

   f) Hlavní rozhodčí zašle ihned po skončení mistrovství kompletní výsledkovou listinu 

na e-mailovou adresu předsedy STK JmKKS jmkuzelky@email.cz. 

   g) Vítěz získává titul „Mistr JmK 2023“, medaili, diplom a právo účasti na příštím 

Mistrovství JmKKS. Hráči na druhém a třetím místě získávají medaili a 

diplom. 

 

 

 

              v Brně 6. prosince 2022 

 

 

 Ing. Petr Vaňura Mgr. Zbyněk Bábíček 

 předseda VV JmKKS předseda STK JmKKS 

 

  dráha č.1 dráha č.2 dráha č.3 dráha č.4 

1. 09:00 S 14 S 13 S 12 S 11 

2. 10:00 S 10 S 9 S 8 S 7 

3. 11:00 S 6 S 5 S 4 S 3 

4. 12:30 S 2 S 1 J 13 J 12 

5. 13:30 J 11 J 10 J 9 J 8 

6. 14:30 J 7 J 6 J 5 J 4 

7. 16:00 J 3 J 2 J 1 obhájce (S 15) 

F 17:00 8. místo 7. místo 6. místo 5. místo 

F 18:00 4. místo 3. místo 2. místo 1. místo 
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