
______________________ 
Email - kuzelky.kv@seznam.cz 

 

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISTROVSTVÍ 
 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 
 
 

2017 

 

 
kategorie 

 
 

ŽÁKYNĚ, ŽÁCI,  DOROSTENKY, DOROSTENCI, 
JUNIOŘI  a JUNIORKY  

 



______________________ 
Email - kuzelky.kv@seznam.cz 

ŠŠ     EE     SS     TT     NN     ÁÁ     CC     TT     ÉÉ   
 

MMIISSTTRROOVVSSTTVVÍÍ    KKAARRLLOOVVAARRSSKKÉÉHHOO    KKRRAAJJEE    JJEEDDNNOOTTLLIIVVCCŮŮ  

22001177  
kategorie 

ŽÁKYNĚ, ŽÁCI, DOROSTENKY, DOROSTENCI, JUNIORKY, JUNIOŘI. 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řízení : Soutěž řídí KvKKS  prostřednictvím své Sportovně technická komise. 

2. Pořadatel : Soutěž proběhne bez předchozí kvalifikace přímo finálovou částí. Uspořádáním byl 
pověřen kuželkářský oddíl TJ JISKRA HAZLOV na čtyřdráze v Hazlově. 

3. Datum : Neděle 29.ledna 2017 - soutěž všech kategorií v pořadí žactvo, dorost a junioři.                                      

4. Vedoucí   
    činovníci : 

Ředitel soutěže (hlavní pořadatel) bude oznámen pořádajícím oddílem v úvodu 
soutěže. Odpovídá za řádný chod kuželny, vede a odesílá výsledkovou agendu, 
vybírá startovné hráčů. 
Hlavní rozhodčí :  UTIKALOVÁ Miroslava  
Rozhodčí  :  ŠPAČKOVÁ Andrea 

5. Startují : -  mladší žactvo 10 -12 let (nar.1.7.2004 až 30.6.2007), 
-  starší žactvo 13 -14 let (nar.1.7.2002 až 30.6.2004), 
-  dorostenci a dorostenky 15-18 let (nar.1.7.1998 až 30.6.2002 včetně),  
-  junioři (nar.1.7.1993 až 30.6.1998) – viz Pravidla čl. 9. 

6. Přihlášky : Není třeba zasílat, startují všichni oprávnění hráči – viz bod 7  

7. Podmínky : • platný registrační průkaz a řádný sportovní úbor. 
• podmínkou účasti hráče v Mistrovství Karlovarského kraje je řádně odehrané 

Mistrovství oddílu pro rok 2017 (neplatí pro mladší žactvo). Pro kontrolu 
oprávněnosti startu doručí oddíly úplné výsledky svého Mistrovství oddílu do 
15.ledna 2017 na adresu předsedy STK - mail - kuzelky.kv@seznam.cz. 

8. Startovné  !!! Startovné za účast v Mistrovství Karlovarského kraje v juniorské kategorii  činí 
100,- Kč za jednoho hráče. Částku platí startující hráči pořádajícímu oddílu v 
hotovosti v úvodu soutěže při prezenci, a to hlavnímu pořadateli (viz bod 4). Na 
požádání je pořádající oddíl povinen vystavit řádný příjmový doklad.  
Za dorost a žactvo provede úhradu Karlovarský krajský kuželkářský svaz.  

9. Úhrada : • hráči startují na vlastní náklady.  
• hl.rozhodčímu a řediteli soutěže přísluší náhrada 50,-Kč za hodinu + paušál 60 

Kč a jízdné. 
• Rozhodčímu přísluší náhrada 50,-Kč za hodinu a jízdné. 
• Stravné se nehradí. 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

10. Předpis : Pro soutěž platí Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu a tento rozpis 
soutěže.  

11. Systém  
      soutěže : 

- start je vypsán v disciplině 1 x 120 hodů sdružených, ml.žactvo pouze 100 hs. 
- POZOR – mladší žactvo startuje bez nároku na postup do M-ČR !! a hraje svojí   
  disciplinu 100 hodů  sdružených koulí průměr 15 cm. 
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12. Časový rozvrh:  NEDĚLE 29.ledna 2017. 
Soutěž zahájí nejprve mladší žactvo, pro které jsou vyhrazena úvodní startovní 
čísla. Po nich proběhne společná soutěž dorostenců a dorostenek v disciplině 120 
hodů. Prezenci juniorů a předložení jejich registračních průkazů je možné provést 
po celý den do 14,30 hodin. 
08:00   - 08:30 hodin – prezence žactva a dorostu, odevzdání reg.průkazů. 
08:30 - společný nástup žactva a dorostu, slavnostní zahájení a losování pořadí   
              startu. 
09:00 - vlastní zahájení soutěže. 

15:00 - SPOLEČNÉ ukončení a představení MISTRŮ Karlovarského kraje pro rok  
              2017 v kategorii žactva a dorostu, předání cen a diplomů, vyhlášení   
              postupujících hráčů na Mistrovství ČR. Současně s tím proběhne i  
              zahájení a losování pro následující společnou soutěž juniorek a juniorů. 

15:30 - vlastní zahájení soutěže juniorů. 
18:30 - ukončení juniorské soutěže, vyhlášení výsledků a MISTRŮ    
              Karlovarského kraje v kategorii juniorů pro rok 2017, předání diplomů a    
              cen nejlepším účastníkům, vyhlášení postupujících juniorů do semifinále  
              M-ČR. 
18:30 - orientační konec Mistrovství mládeže karlovarského kraje pro rok 2017 

13. Námitky : Viz Správní a Disciplinární řád čl. 46. 

14. Titul a ceny: Vítězní hráči získávají titul MISTR KARLOVARSKÉHO KRAJE pro rok 2017 a 
nejlepší hráči na prvních třech místech obdrží diplomy a medaile. 

- do M-ČR juniorů, které se koná 29.-30.dubna 2017 v XXXXXXXX, postupují  
dva junioři.  

- do M-ČR juniorek, které se koná 29.-30.dubna 2017 v XXXXXXXX, postupují  
tři junioři.  

- do M-ČR dorostenců, které se koná 29.-30.dubna 2017 v XXXXXXXX, 
postupuje jeden dorostenec. 

- do M-ČR dorostenek, které se koná  29.-30.dubna 2017 v XXXXXXXXX, 
postupuje jedna dorostenka.  

- do M-ČR starších žáků, které se koná 22.-23.dubna 2017 v XXXXXXXXX, 
postupuje jeden žák. 

- do M-ČR starších žákyň, které se koná 22.-23.dubna 2017 v XXXXXXXX, 
postupuje jedna žákyně. 

RŮZNÉ • Před vlastním startem mají hráči právo na rozcvičku na dráze, na které začínají. 

• Délka rozcvičky se stanovuje na 5 minut a její začátek a konec vyhlašuje 
rozhodčí pro celou nastupující skupinu hráčů společně. 

• Pořadatel je povinen zajistit výsledkovou tabuli pro informování veřejnosti. 

• Pořádající oddíl zajistí pro nejlepší hráče vyplnění připravených diplomů. 

• Případná účast rozhodčího jako hráče v Mistrovství kraje je možná. 

• Výsledkovou agendu soutěže vede a zpracovává hlavní pořadatel. 

• Po skončení akce zašle pořádající oddíl úplné výsledky odsouhlasené 
rozhodčím na adresu předsedy STK (email – kuzelky.kv@seznam.cz). 

• Hlavní rozhodčí pošle do tří dnů na adresu předsedy STK (J.Dobiáš) stručnou 
zprávu s hodnocením akce. Zároveň s tím zašle hlavní rozhodčí i zjištěné 
údaje pro přihlášení postupujících hráčů do Mistrovství ČR v jednotlivých 
kategoriích mládeže. 
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PŘEHLED  OBHÁJCŮ  LOŇSKÝCH  MISTROVSKÝCH  TITULŮ. 
(v roce 2016 se mládežnické soutěže konaly na čtyřdráze v Aši,  start juniorek byl v Lomnici). 

 
Junioři  REPČÍK    Pavel  (Ji.Hazlov) výkon  527 (1x120 HS) 
   
 
 
 
Juniorky VAJDÍKOVÁ   Lucie  (TJ Lomnice) výkon  575 (1x120 HS) 
   
 
       
 
Dorostenci BULANT   Jaroslav (Ji.Hazlov) výkon  575 (1x120 HS)  

 
 
 
 
Dorostenky     UTIKALOVÁ   Karoline (Ji.Hazlov) výkon  516 (1x120 HS) 

 
 

 
Žáci st. REPČIK     David  (Ji.Hazlov) výkon  517 (1x120 HS)  

(neobhajuje, postoupil mezi dorostence) 
 
  
 

Žákyně st. JEČMENOVÁ  Andrea (TJ Lomnice) výkon 433 (1x120 HS)    
  (neobhajuje, postoupila mezi dorostenky) 
 
 
 
Žáci ml. KOČÁRNÍK    Matěj  (Ji.Hazlov) výkon  341 (1x100 HS)  
  (neobhajuje, postoupil mezi st.žáky) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Hanuš    S L A V Í K       Jaroslav D O B I Á Š 
předseda KvKKS      předseda STK 


