Královéhradecký krajský kuželkářský svaz
Pardubický krajský kuželkářský svaz

ROZPIS
5. mistrovství
východních Čech
2009
mladších žákyň a žáků

konané
v Rychnově nad Kněžnou
18. dubna 2009
-1-

Všeobecná ustanovení
(1) Vypisovatel
(2) Pořadatel
(3) Termín
(4) Místo konání
(5) Ved. funkcionáři

(6) Právo účasti

(7) Přihlášky

(8) Ubytování
(9) Úhrada

Královéhradecký a Pardubický krajský kuželkářský svaz
TJ Start Rychnov nad Kněžnou
18. duben 2009
Kuželna TJ Start Rychnov nad Kněžnou
Ředitel:
Miroslav FRYDRYCH
M: 731 053 408
e-mail: tjstart@seznam.cz
Rozhodčí:
deleguje pořadatel
Zástupce vypisovatele: Jiří JOHN
M: 607 888 210
e-mail: jiri.john@seznam.cz
Právo účasti mají mladší žákyně a mladší žáci oddílů Pardubického a Královéhradeckého kraje,
kteří v období od 1.7.2008 do 30.6.2009, dosáhnou věku 10 až 12 let (datum narození 1. 7. 1996
až 30. 6. 1999).
Přihlašující oddíl je povinen zaslat na adresu zástupce vypistovatele soutěže (Jiří JOHN)
a) nejpozději do 4. dubna 2009 e-mailem předběžnou přihlášku, ve které uvede kolik hráčů a
hráček na mistrovství přihlásí (znalost tohoto údaje je nutná pro přípravu a nákup cen).
b) nejpozději do 14. dubna 2009 jmenovitou přihlášku hráček a hráčů, která musí obsahovat
jméno, příjmení, datum narození hráče, číslo reg. průkazu a jeho oddílovou příslušnost.
Ubytování se nezajišťuje.
Vypisovatel hradí:
a) Náklady spojené s pronájmem kuželny ve výši 40 Kč na jednoho startujícího.
b) Náklady spojené s nákupem pohárů pro vítěze.
c) Vedoucím funkcionářům:
• jízdné na základě předložení jízdenky; v případě použití osobního automobilu se vyplatí náhrada ve výši 3,- Kč/km.
• příspěvek na stravu ve výši 60 Kč;
• rozhodčímu odměnu ve výši 300 Kč.
Vyplacení náhrad rozhodčímu provede pořadatel.
Pořadatel vystaví fakturu na náklady podle bodu a) až c) tohoto článku na
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
Pardubický krajský kuželkářský svaz
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ 00435821
a zašle na adresu:
Jiří JOHN, Jilemnického 161, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

Technická ustanovení
(10) Předpis
(11) Systém

Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a tohoto rozpisu.
Hraje se 60 hs přes dvě dráhy. Pořadí startu se losuje. Hráč má právo na 8 cvičných hodů do
plných před zahájením startu.
Pro hráče platí následující změny pravidel:
a) Pokud se hráči nepodaří porazit v dorážce všech devět kuželek na pět hodů, postaví se mu po
pátém hodu všech devět kuželek bez ohledu na počet zbývajících nedoražených kuželek.
b) Hraje se žákovskou koulí (průměr 15 cm).
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(12) Časový rozvrh

(13) Námitky

(14) Vítěz a ceny

c) Pokud koule projde mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe vzdáleny 35 cm (např. kuželky
č. 1 a 2) a žádnou z nich neporazí, hod se opakuje.
Sobota 18. 4. 2009
– 08.30 hod. – kontrola dokladů, rozlosování startu,
– 09.00 hod. – slavnostní zahájení mistrovství a startu. Po ukončení
soutěže předání cen a pohárů.
Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí
propadá vklad ve prospěch PKKS. Námitku je oprávněn podat trenér, resp. doprovázejí osoba
starší 18 let.
Hráči na 1. až 3. místě získají pohár a věcnou cenu; hráči na dalších místech v pořadí obdrží
věcnou cenu.

V Ústí nad Orlicí dne 15. března 2009

Stanislav Nosek v.r.
Předseda KKKS

Jiří John v.r.
Předseda PKKS

Vzpomínka na loňský rok

Medailisté mistrovství východních Čech 2008 mladšího žactva — zleva T. Smolík,
F. Kráčmar, M. Poloch, E. Kammelová, K. Rachtavová a A. Mizerová
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