
Společná STK při Královéhradeckém a Pardubickém krajském kuželkářském svazu 

Rozpis 

0. ročníku 

Východočeského poháru dorostu 

2012 
Ústí nad Orlicí, 2. březen 2012 

1. Vypisovatel Královéhradecký a Pardubický krajský kuželkářský svaz 

2. Řízení Řídí společná STK 

3. Pořadatel  Pořadatelem každého turnaje je kuželkářský oddíl či klub uvedený v 

   rozlosování 

4. Právo účasti  a) Účastnit se může hráč nebo hráčka (dále jen „hráč“), který 
v příslušném soutěžním ročníku dosáhne 15 až 18 let věku 

  b) Každý oddíl může ke každému turnaji přihlásit neomezený počet 
hráčů. V případě velkého zájmu o určitý turnaj může pořadatel omezit 
počet přihlášených anebo rozšířit turnaj na více dní. 

  c) Hráč se musí prokázat platným registračním průkazem svého 
národního svazu 

5. Termíny a  a) Termíny a místa konání jednotlivých turnajů jsou uvedeny v příloze  

místa konání tohoto rozpisu 

  b) Začátky turnajů jsou stanoveny od 9 hodin, pokud tento začátek 
nezmění vedoucí soutěže nebo pořadatel na základě ustanovení čl. 10 
tohoto rozpisu.  

6. Startovné Pořadatel může (ale nemusí) vybírat startovné ve výši 50,- Kč pro 
základní turnaje a 60,- Kč pro finálový turnaj na úhradu svých nákladů 

7. Předpis Východočeský pohár dorostu je nemistrovská soutěž. Ve všech 
oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným 
doplňkem, se postupuje dle platných sportovně technických předpisů 
ČKA. 

8. Systém  a) Hráči startují v disciplině 100 hs přes dvě dráhy. Nastupují na 
dráhy blokovým způsobem. Každý má právo na 8 cvičných hodů před 
zahájením startu. 

  b) Pořadí nástupu hráčů ke startu stanoví rozhodčí s ohledem na 
pořadí, ve kterém se hráči dostaví do místa konání, a s ohledem na 
předem domluvený čas startu s pořadatelem 



  c) Hráči mohou používat vlastní koule oficiálních držitelů licence a 
výrobců. Za případné poškození koule nenese pořadatel ani vypisovatel 
odpovědnost. 

9. Bodové  a) Výkony chlapců a dívek se vyhodnocují společně 

Hodnocení  a) Podle konečného pořadí se hráčům přiznávají body za prvních 
deset míst takto: 12, 10, 8, 7, …., 1 bod 

  b) Šestnáct nejlepších hráčů podle pořadí po třech turnajích má právo 
účasti ve finálovém turnaji, který se bude hrát na 120 hs přes čtyři 
dráhy. Ve finálovém turnaji se za umístění postupně od 1. Místa k 16. 
místu přiznávají body takto: 24, 21, 18, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
a 1 bod. Pro stanovení celkového pořadí je rozhodující součet získaných 
bodů v základní části a ve finále. V případě rovnosti vždy rozhoduje 
průměr ze všech startů a následně průměr z dorážky ze všech startů. 
Pro konečné pořadí se sčítá průměr ze základní části a výkon ve finále. 

  c) Pokud se hráč nepřihlásí k finálovému turnaji, získá právo postupu 
další hráč v pořadí. 

10. Komunikace  a) Komunikace mezi vedoucím soutěže a ostatními účastníky probíhá 

a přihlášky  zásadně prostřednictvím e-mailové pošty. 

  b) Přihlášky i eventuální doba startu se domlouvá s pořadatelem 

11. Povinnosti  a) Je povinen zabezpečit pro účastníky turnaje po celou dobu jeho  

Pořadatele konání občerstvení v areálu kuželny nebo v jeho okolí 

  b) Je povinen zajistit kvalifikovaného rozhodčího 

  c) Je povinen zpracovat výsledky a zaslat nejpozději následující den 
po skončení turnaje vedoucímu soutěže. Ve výsledcích uvede jméno, 
příjmení, reg. Číslo, datum narození, oddílovou příslušnost a docílený 
výkon v členění plné, dorážka, celkem, chyby. 

12. Vedoucí Petr GLAC    tel. 732246957 

Soutěže U Hřiště 1349    e-mail: petrglac47@gmail.com 

 562 06 Ústí nad orlicí 

13. Námitky Dle ustanovení článku 37 Pravidel může podávat vedoucí výpravy nebo 
trenér hráče 

14. Vybavení  a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanoveními čl. 6 Pravidel. 

15. Přední Vítězný hráč obdrží pohár 

umístění 

 

 

 

 Petr GLAC 

mailto:petrglac47@gmail.com


 Vedoucí soutěže 

Rozlosování 

1. turnaj – 18. 3. 2012 KK Zalabák Smiřice   Nosek Stanislav 

      e-mail: stanislav.nosek@osz.org 

2. turnaj – 25. 3. 2012 TJ Uragán Milovice   Janák Liboslav 

      e-mail: janak.liboslav@seznam.cz 

3. turnaj – 1. 4. 2012 SKK Třebechovice pod Orebem Víšek Tomáš  

      e-mail: Tom.visek@seznam.cz  

Finále – 15. 4. 2012  SKK Jičín    Hrdinová Martina 

      e-mail: martina.hrdinova@email.cz 

  


