Jihomoravský krajský kuželkářský svaz

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV JmKKS uspořádá SKK Dubňany

2. Termín

Neděle 28. ledna 2018

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna SKK Dubňany, Hodonínská 1680, Dubňany

4. Funkcionáři

Ředitel:

– HARCA Jaroslav
 608 453 396
 jaroslav.harca@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

–

HARCOVÁ Alžběta

Rozhodčí:

–

HUŤA Oto

Zástupce VV JmKKS

–

ANTOŠ Pavel

5. Přihlášky

Jmenovité přihlášky hráček zašlou organizační pracovníci oddílů na e-mailovou adresu
jmkuzelky@email.cz nejpozději do 14. ledna 2018, pozdější přihlášky nebudou
akceptovány. Seniorky ve věku 60 a více let budou zařazeny do nové kategorie
seniorky 60+, pokud nebude v přihlášce výslovně uvedeno, že mají zájem startovat
v kategorii seniorek (50 – 59 let). Pořadí hráček na přihlášce si stanoví jednotlivé oddíly
a pokud bude muset VV JmKKS přistoupit ke krácení počtu přihlášených hráček
z kapacitních důvodů, bude ve vyřazování postupovat od konce přihlášky. Přihláška
musí obsahovat jméno a příjmení hráčky, oddílovou příslušnost, registrační číslo a
datum narození.

6. Úhrada

VV JmKKS hradí: a) pořadateli pronájem kuželny 100 Kč/hod/dráha
b) rozhodčím odměnu: hlavní 620 Kč, dráhový 540 Kč

7. Startovné

Každá hráčka zaplatí při prezenci startovné ve výši 150 Kč.

8. Zdravotní služba

Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
9. Předpis
10. Systém

Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a tohoto rozpisu.
Soutěž je jednokolová, startuje maximálně 36 hráček v disciplíně 120 hodů sdružených
přes čtyři dráhy. Juniorky, seniorky i seniorky 60+ nastupují společně, každá kategorie
se však hodnotí zvlášť. Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem podle pořadí,
které stanoví na základě obdržených přihlášek STK JmKKS. Celkové pořadí v každé z
kategorií se určí na základě součtu všech výkonů.

11. Podmínka účasti

a) Platný registrační průkaz a uhrazení startovního poplatku dle bodu 7. tohoto rozpisu.
b) Pokud hráčka zapomene registrační průkaz, může startovat na občanský průkaz.
Podmínkou je zaplacení poplatku 200 Kč zástupci VV JmKKS.

12. Startují

Hráčky, které jsou řádně přihlášeny a dosáhnou v sezóně 2017/18 následujícího věku:
juniorky 19 až 23 let, seniorky 50 až 59 let, seniorky 60+ 60 a více let.
Za neomluvenou neúčast přihlášené hráčky (alespoň jeden den před termínem
mistrovství) bude mateřskému oddílu udělena pokuta 500,-Kč. Startovní pozice
takové hráčky již nemůže být obsazena nepřihlášenou náhradnicí.

13. Časový rozvrh

Hráčky nastupují ke startu podle startovní listiny, která bude rozeslána na všechny
oddíly a zveřejněna na webu JmKKS nejpozději 21. ledna 2018. V této startovní listině
budou upřesněny startovní pozice jednotlivých hráček.
První nához bude zahájen v 9:00, pokud nebude na základě počtu obdržených přihlášek
stanoveno jinak. Prezence (registrační průkaz, startovné) proběhne nejpozději 30 minut
před začátkem startu dané hráčky.

14. Námitky

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

15. Postup

Na Mistrovství ČR juniorek 28. – 29. dubna 2018 do ?? postupují první 4 hráčky.
Na Mistrovství ČR seniorek 5. – 6. května 2018 do ?? postupuje prvních 5 hráček.
Na Mistrovství ČR seniorek 60+ 5. – 6. května 2018 do ?? postupují první 2 hráčky.

16. Různé

a) Tento rozpis je rozeslán na oddíly prostřednictvím elektronické pošty a je zveřejněn
na webu JmKKS. Oddíly zajistí předání tohoto rozpisu hráčkám.
b) Pořádající oddíl zajistí předání tohoto rozpisu delegovaným rozhodčím.
c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče a vedoucí funkcionáře občerstvení.
d) Hlavní rozhodčí zašle nejpozději následující den po skončení mistrovství kompletní
výsledkovou listinu a stručnou zprávu o průběhu mistrovství na e-mailovou adresu
předsedy STK JmKKS jmkuzelky@email.cz.
e) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu.
f) Vítězky jednotlivých kategorií získávají titul „Mistryně JmKKS 2018“, medaili
a právo účasti na příštím Mistrovství JmKKS (juniorka v případě, že bude
věkem spadat do juniorské kategorie). Hráčky na druhém a třetím místě
získávají medaili.

v Brně 4. prosince 2017

Vladimír Tlamka
předseda VV JmKKS

Mgr. Zbyněk Bábíček
předseda STK JmKKS

