Č ESKÁ

KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6

Kategorie:

Neregistrovaní - družstva

Místo konání:

Jihlava

Datum:

24. červen 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV ČKA uspořádá KK PSJ Jihlava.

2. Termín

24. červen 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna KK PSJ Jihlava (E. Rošického 6 Jihlava).

4. Ved. funkcionáři Ředitel:

– Jan Kotyza
L. Janáčka 9
586 01 Jihlava
-M: 777868993
ICQ: 193862879
mail: komls@centrum.cz

Hlavní rozhodčí: – Josef Doležal

5. Přihlášky

Rozhodčí:

– Stanislav Partl
– Jiří Partl

Zástupce ČKA:

– Štěpán Koblížek

Vyplněné soupisky týmů (vč. náhradníků ) zašlou vedoucí
jednotlivých soutěží na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 28.
května 2006 (e-mailem řediteli soutěže).
Přihláška musí obsahovat:
– jméno a příjmení hráčů, datum narození, požadavek na ubytování.

6. Ubytování

7. Úhrada

Zajišťuje pořadatel ze soboty na neděli na základě obdržených
závazných přihlášek – možnost ubytování na nově zrekonstruované
ubytovně ( á do 200 Kč ) nebo v hotelu ( á do 500 Kč)
Družstva hradí:
a) Startovní poplatek 400 Kč splatný před začátkem startu.
b) Objednané ubytování.

8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
9. Předpis

Hraje se dle Pravidel
(http://www.kuzelky.cz/dokumenty/predpisy/Pravidla_kuzelkarskeho_
sportu.doc),
Soutěžního řádu
(http://www.kuzelky.cz/dokumenty/predpisy/Soutezni_rad_CKA.doc)
kuželkářského sportu a tohoto rozpisu.

10. Systém

Startuje 8 čtyřčlenných družstev v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy.
Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí pro nasazení
družstva do startovní listiny se losuje. Celkové pořadí se určí
na základě celkového výkonu družstva.V případě shody celkového
součtu rozhoduje o pořadí lepší dorážka popř. menší počet chybných
hodů družstva. Pokud jsou všechny ukazatele shodné, bude pořadí
obou družstev ve výsledkové listině shodné.

11. Družstva

Družstva vybraná pro nultý ročník:
Horní Benešov, Hořice, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Náchod,
Rýmařov, Ústí nad Labem
Náhradníci pro případ nezájmu výše uvedených:
Rosice, Rokycany, Valašské Meziříčí, Luhačovice

12. Podmínka účasti a) Platně vyplněná přihláška, která byla včas odeslána řediteli
soutěže
b) Soupiska družstva obsahující alespoň 4 hráče + 1 náhradník, kteří
splňují oba body odstavce 13 tohoto rozpisu.
c) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7 tohoto rozpisu před.
d) Předložení dokladu totožnosti všech členů družstva.
13. Startují

a) Hráči, kteří nejsou k 28.5.2006 registrováni v ČKA
b) Hráči, kteří se v době jednoho roku před datem uvedeným
v písmeni a) tohoto bodu nezúčastnili žádné soutěže spadající pod
ČKA.

14. Časový rozvrh

Sobota 24.6.2006 – od 9:00 – kontrola
dokladů
totožnosti,
rozlosování
startovního
pořadí
družstev,
zaplacení
startovních
poplatků
–
9:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR
–
10:00 – zahájení soutěže
–
18:30 – slavnostní vyhlášení výsledků
– v průběhu soutěže (od 14:00) se uskuteční
setkání vedoucích jednotlivých městských
soutěží

15. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku
je oprávněn podat jakýkoliv hráč družstva.

16. Vítěz a ceny

Vítězné družstvo získává titul „Mistr České republiky 2006“, diplom a
medaile. Družstva na 2. a 3. místě diplom a medaile.

17. Poznámky

a) V družstvu může startovat neomezený počet žen
V Praze dne 11.května 2006 Jan Kotyza

