ROZPIS
MISTROVSTVÍ
KKKS 2006
JEDNOTLIVCŮ

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz
Předseda STK VV KKKS – Jaroslav Dyntera

Kategorie:

Muži

Místo konání:

Hořice

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Hořice

2. Termín

Sobota 29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– František Kráčmar
Hlavní rozhodčí: – Jindřich Novotný
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Bořek Fikar

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. 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 pouze 12 nejlepších hráčů z kvalifikace. 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 12. místě). Celkové pořadí se určí na základě součtu
výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle níže
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou 24 a
více let.
Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

5
6
4
8

b) Obhájce titulu Holakovský Radek . Pokud odmítne svoji účast,
přechází jeho právo postupu na okres Náchod.

11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení kvalifikace;
– od 15,00– zahájení finále, po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“, diplom
a medaili. Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítěz získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství . Pouze
hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou po skončení celé kvalifikace opustit místo konání mistrovství.
e) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
f) Na mistrovství ČR v Hazlově postupují nejlepší 3 hráči.
g) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.
V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Ženy

Místo konání:

Rychnov nad Kněžnou

Datum:

6. květen 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá Start Rychnov n. Kn.

2. Termín

Sobota 6.květen 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna Startu

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Miroslav Frydrych
Hlavní rozhodčí: – Jiří Kubec
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Marie Frydrychová

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

V kvalifikaci startuje 20 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy.
Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se
losuje. Do finále postupuje pouze 12 nejlepších hráček z kvalifikace.
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 hráčka, která v kvalifikaci skončila na 12. místě). Celkové pořadí se určí na základě
součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle
níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou
24 a více let.
Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

6
4
3
6

b) Obhájce titulu Marie Kvasničková . Pokud odmítne svoji účast,
přechází její právo postupu na okres Jičín.
11. Časový rozvrh

Sobota 6.5. 2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení kvalifikace;
– od 15,00– zahájení finále, po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněna podat hráčka nebo její trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítězka získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“,
diplom a medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčkám z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství .
Pouze hráčky, které nepostoupí do finále, mohou po skončení celé
kvalifikace opustit místo konání mistrovství.
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků:
e) Na mistrovství ČR ve Val.Meziříčí postupují nejlepší 4 hráčky.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Junioři

Místo konání:

Náchod

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Náchod

2. Termín

Sobota 29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Jana Majerová
Hlavní rozhodčí: – Jaromír Liška
Rozhodčí:
5. Úhrada

– František Majer

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

V kvalifikaci startuje 20 hráčů v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy.
Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.
Do finále postupuje pouze 12 nejlepších hráčů z kvalifikace. 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 12. místě). Celkové pořadí se určí na základě součtu
výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle níže
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou 19
až 23 let.
Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

4
5
4
6

b) Obhájce titulu Ondřej Sobčák . Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na okres Náchod.

11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení kvalifikace;
– od 14,00– zahájení finále, po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“, diplom
a medaili. Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítěz získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství . Pouze
hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou po skončení celé kvalifikace opustit místo konání mistrovství.
e) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
f) Na mistrovství ČR v Hor. Benešově postupují nejlepší 4 hráči.
g) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Juniorky

Místo konání:

Rychnov nad Kněžnou

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá Start Rychnov n. Kn.

2. Termín

Sobota 29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna Startu

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Marie Frydrychová
Hlavní rozhodčí: – Miroslav Frydrych
5. Úhrada

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje 12 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. Hráčky
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle
níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou
19 až 23 let.
Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

4
1
3
3

b) Obhájce titulu Lenka Hrdinová . Pokud odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na okres Jičín.
11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení startů, po skončení vyhlášení
výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněna podat hráčka nebo její trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítězka získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“,
diplom a medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčkám z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
d) Všechny hráčky jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství .
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po skončení
mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Rosicích postupují nejlepší 4 hráčky.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Dorostenci

Místo konání:

Hořice

Datum:

6. květen 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Hořice

2. Termín

Sobota 6. květen 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– František Kráčmar
Hlavní rozhodčí: – Bořek Fikar
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Jindřich Novotný

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje 20 hráčů v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. Hráči nastupují
na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle níže
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou 15
až 18 let.

Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

4
4
5
6

b) Obhájce titulu Jakub Špaček . Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na okres Náchod

11. Časový rozvrh

Sobota 6.5.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení startů, po skončení vyhlášení
výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“, diplom
a medaili. Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítěz získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství .
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Liberci postupuje nejlepších 5 hráčů.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Dorostenky

Místo konání:

Vrchlabí

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Vrchlabí.

2. Termín

Sobota 29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Vlado Žiško
Hlavní rozhodčí: – Ivan Kulich
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Josef Dymáček

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje max. 20 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. Hráčky
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje. .

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle
níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou
15 až 18 let.
Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

6
3
3
7

b) Obhájce titulu Radka Alexová . Pokud odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na okres Rychnov.
11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení startů, po skončení vyhlášení
výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněna podat hráčka nebo její trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítězka získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“,
diplom a medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství .
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Náchodě postupuje nejlepších 5 hráček.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Žáci

Místo konání:

Jičín

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Jičín

2. Termín

29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Jaroslav Egrt
Hlavní rozhodčí: – Vladimír Pavlata
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Martina Hrdinová

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje 20 hráčů v disciplíně 100 hs přes dvě dráhy (3-4). Hráči
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle níže
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou 10
až 14 let.

Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

4
4
4
7

b)Obhájce titulu Lukáš Fejfar . Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na okres Trutnov.
11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,

– od 9,00 – zahájení startu, po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání medailí.
12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“, diplom
a medaili. Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítěz získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství .
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Hořicích postupuje nejlepší 1 hráč.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Žákyně

Místo konání:

Jičín

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Jičín

2. Termín

29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK.

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Jaroslav Egrt
Hlavní rozhodčí: – Vladimír Pavlata
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Martina Hrdinová

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje 20 hráček v disciplíně 100 hs přes dvě dráhy (1-2). Hráčky
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje. .

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle
níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou
10 až 14 let.
Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

5
4
4
6

b)Obhájce titulu Nela Pristandová . Pokud odmítne svoji účast,
přechází její právo postupu na okres Jičín
11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 8,20 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení startů, po skončení vyhlášení
výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítězka získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“,
diplom a medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství .
Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Přerově postupuje nejlepší 1 hráčka.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Senioři

Místo konání:

Náchod

Datum:

6. květen 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá SKK Náchod

2. Termín

Sobota 6. květen 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Petr Holý
Hlavní rozhodčí: – Nataša Majerová
Rozhodčí:
5. Úhrada

– Stanislav Vyskočil

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje 24 hráčů v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy . Hráči nastupují
na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle níže
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005/06 dosáhnou 50 a
více let.

Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

6
6
4
7

b) Obhájce titulu Oldřich Krsek . Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na okres Rychnov.

11. Časový rozvrh

Sobota 6.5.2006 – od 8,30 – kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
8,45 – slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 9,00 – zahájení startu, po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“, diplom
a medaili. Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítěz získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství .
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Chomutově postupují nejlepší 3 hráči.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

Kategorie:

Seniorky

Místo konání:

Rychnov

Datum:

29. duben 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV KKKS uspořádá Start Rychnov n.Kn.

2. Termín

Sobota 29. duben 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna Startu

4. Ved. funkcionáři Ředitel:
– Miroslav Frydrych
Hlavní rozhodčí: – Josef Rak
5. Úhrada

VV KKKS hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
– rozhodčím odměnu ve výši 50 Kč/hod

6. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
7. Předpis

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

8. Systém

Startuje 12 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. Hráčky
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje. .

9. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
10. Startují

a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství okresů v počtu dle
níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2004/05 dosáhnou
50 a více let.
b) Obhájce titulu Věra Moravcová . Pokud odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na okres Rychnov.

Okres
Jičín
Trutnov
Rychnov n.Kn.
Náchod + H.Kr.

1
3
3
4

11. Časový rozvrh

Sobota 29.4.2006 – od 11,20– kontrola dokladů, rozlosování startu,
–
11,45– slavnostní zahájení mistrovství ,
– od 12,00– zahájení startů, po skončení vyhlášení
výsledků a předání medailí.

12. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKKS.
Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér.

13. Vítěz a ceny

a) Vítězka získává titul „Mistr Královéhradeckého kraje 2006“,
diplom a medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili.
b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-KKKS 2007 ve
své kategorii.

14. Různé

a) Okresní kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství okresů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Všechny hráčky jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství .
d) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK KKKS do 3 dnů po
skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků.
e) Na mistrovství ČR v Táboře postupují nejlepší 2 hráčky.
f) Okresní svaz pořadatele má právo doplnit startovní listinu za
nepřítomné hráče svými zástupci.

V Náchodě dne 20. února 2006.

