KKS ÚSTECKÉHO KRAJE

pořádaný pod záštitou
náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Stanislava Rybáka

Kategorie:

MUŽI

Místo konání:

TJ Sokol Duchcov

Datum:

27. 01. 2019
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Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKS Ústeckého kraje uspořádá oddíl TJ Sokol Duchcov.

2. Termín

27. 01. 2019 – neděle.

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna TJ Sokol Duchcov, Tyršova 13, Duchcov.

4. Ved. funkcionáři

Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

5. Přihlášky

Jmenovité přihlášky hráčů, jejich oddílovou příslušnost a kompletní
výsledkovou listinu zašlou elektronickou poštou Okresní kuželkářské svazy
nejpozději do 14. 01. 2019 na adresu: pavel.kohlicek@centrum.cz

6. Ubytování
7. Úhrady

Pořadatel nezajišťuje.
I. VV KKS hradí:
– pořádajícímu oddílu nájem kuželny ve výši 100 Kč/ hodina / dráha.
– pořádajícímu oddílu jím vynaložené náklady dle bodu 7/II.

– Vlasta Endrštová
+420 722 416 849
– Jana Zvěřinová
– Barbora Salajková Němečková

II. Pořádající oddíl uhradí:

8. Zdravotní služba

Vedoucím funkcionářům mistrovství:
– stravné a jízdné dle platných právních předpisů.
– každému rozhodčímu odměnu za řízení ve výši 60 Kč/1 hodina.
– navíc hl. rozhodčímu odměnu 80 Kč za hrací den.
– řediteli turnaje odměnu 200 Kč za hrací den.
III. Hráči hradí:
– Startovné 120 Kč, které se vybírá prostřednictvím pořádajícího oddílu,
je příjmem Krajského kuželkářského svazu a bude započteno na
nájemné kuželny a úhrady vedoucím funkcionářům mistrovství a
rozhodčím.
Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
9. Předpis

Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto
rozpisu.

10. Systém

V kvalifikaci startuje 24 hráčů v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. Hráči
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje. Do finále
postupuje 8 nejlepších hráčů z kvalifikace (náhradníci nejsou povoleni). Pro
finále je předepsána disciplína 120 hs. Ve finále nastupují hráči ke startu dle
umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu (např. na
dráze č. 1 bude finále začínat hráč, který v kvalifikaci skončil na 8. místě).
Celkové pořadí se určí na základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a
ve finále.

11. Podmínka účasti

a) Platný registrační průkaz nebo jiný platný identifikační doklad, a to
občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz (více článek č. 11,
odstavec 9) Pravidel kuželkářského sportu.
b) Účast na mistrovství OKS 2019 (s výjimkou obhájce titulu 2018).
c) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/III tohoto rozpisu.
d) Hráč je povinen se osobně prezentovat nejpozději 30 minut před
plánovaným začátkem kvalifikace, tj. v 08:30 hodin.
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12. Startují

a) Hráči z jednotlivých mistrovství OKS 2019 v počtu dle níže uvedené
tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2018/2019 dosáhnou 24 až 59 let.
Děčín
Chomutov
Litoměřice

3
4
4

Louny
Teplice a Most
Ústí n/L.

3
6
3

b) Obhájce titulu 2018 – Michal Koubek – KK Hvězda Trnovany. Pokud
odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na OKS Teplice a Most.
13. Časový rozvrh

– 08:00 – 08:30 – začátek mistrovství, prezence, úhrada startovného
– 08:45 – 08:55 – rozlosování mistrovství.
– 08:55 – 09:00 – slavnostní nástup všech účastníků.
– 09:00 – zahájení kvalifikace dle rozlosování, po ukončení přestávka 60
minut a následuje zahájení finále, po ukončení finále slavnostní nástup a
vyhlášení výsledků – ukončení mistrovství.

14. Námitky

Dle Pravidel, Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.
Námitku je oprávněný podat hráč nebo jeho trenér.

15. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr Ústeckého kraje 2019,“ diplom a medaili. Hráči
umístění na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítěz obdrží pohár a hráči umístění na 1. až 3. místě věcné ceny věnované
v rámci záštity krajského mistrovství v kuželkách pro rok 2019 náměstkem
hejtmana Ústeckého kraje Stanislavem Rybákem.
c) Vítěz získává právo přímého postupu na Mistrovství kraje 2020 v kategorii
muži.
d) Do Mistrovství ČR 2019 postupují 3 hráči. Postupující hráči uvedou
pořádajícímu oddílu kontaktní údaje: startovní pozici, email, telefon.

16. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím
hráčům z mistrovství okresů.
b) Pokud se řádně přihlášený hráč nedostaví na Mistrovství kraje 2019,
případně nezajistí za sebe náhradu, bude Okresnímu svazu účtována
pokuta ve výši 120 Kč za každého nepřítomného hráče.
c) Hráči mohou startovat v dresu svého mateřského oddílu v ČKA, případně
v dresu bez nápisů.
d) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou
signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
e) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě.
f) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil
nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji
hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě pozitivního
výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných
látek je uveden v Dopingové listině IOC (mimo jiné dostupná na
www.antidoping.cz).
g) Hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou opustit místo konání mistrovství
před skončení kvalifikace.
h) Hlavní rozhodčí zašle do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho
průběhu včetně výsledků (e-mailem):
Pavel Kohlíček – pavel.kohlicek@centrum.cz
i) Pořádající oddíl je povinen ihned po skončení mistrovství zajistit odeslání
kompletních výsledků a digitální fotografie medailistů e-mailem na adresy:
Pavel Kohlíček – pavel.kohlicek@centrum.cz
j) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené
v rozpisu.
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k) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. 22 odst. 3 c) SŘ na
místech, která rozhodují o postupu do finále Mistrovství kraje 2019 či o
postupu do Mistrovství ČR 2019, rozhodne o postupujících los.
Schváleno v Ústí nad Labem 30. 12. 2018

Mgr. Milan Schoř
předseda KKS

Pavel Kohlíček
předseda STK KKS

Startovní listina: MUŽI
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Tomáš
Miroslav
Josef
Miroslav
Robert
Radek
Michal
Milan
Jiří
Miroslav
Jakub
Radek
Lubomír
Kamil
Josef
Jiří
Jan
Petr
Martin
Lukáš
Jakub
Václav
Tomáš
Michal

Malec
Bachor
Rubanický
Jelínek
Suchomel
Šelmek
Bučko
Perníček
Semerád
Šnejdar
Hudec
Hejhal
Ptáček
Ausbuher
Šálek
Semelka
Hybš
Kubita
Dolejší
Uhlíř
Dařílek
Ajm
Štraicher
Koubek

21295
04409
09628
01709
10135
19496
10359
04062
04073
14594
18446
03342
20012
25586
02561
04627
13256
10743
22706
12896
15707
14454
18312
02198
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KO Česká Kamenice
TJ Kovostroj Děčín
SK Plaston Šluknov
TJ Sokol Údlice
TJ VTŽ Chomutov
TJ Sokol Spořice
TJ Elektrárny Kadaň
SKK Bohušovice
SKK Bohušovice
ASK Lovosice
ASK Lovosice
SKK Podbořany
TJ Lokomotiva Žatec
SKK Podbořany
KK Hvězda Trnovany
TJ Sokol Duchcov
TJ Teplice Letná
KK Hvězda Trnovany
KK Hvězda Trnovany
SKK Bílina
TJ Lokomotiva Ústí nad Labem
TJ Lokomotiva Ústí nad Labem
TJ Lokomotiva Ústí nad Labem
KK Hvězda Trnovany

