
 

 

Krajský kuželkářský svaz Zlín 

 

 

 

 

Všeobecná ustanovení:  

 
1.   Pořadatel:  Z pověření VV KKS Zlín uspořádá kuželkářský oddíl KK Kroměříž  
 
2.   Termín:  Sobota 26.ledna 2013 
 
3.   Místo konání: Čtyřdráhová kuželna, KK Kroměříž 
      
4.   Funkcionáři: ředitel:                       Nedopil František (606 937 323) 
                                      Zástupce KKS Zlín:   Divílek Michael (603 162 615)     
   hl.rozhodčí:               Kejík Pavel 
                                          
5.   Přihlášky:  dle aktualizace na webu Kks Zlín   
 
                                  
6.   Úhrada:  KKS Zlín uhradí: pořadateli pronájem kuželny 80Kč / dráha / 1 hodina 
   rozhodčímu odměnu dle počtu náhozů ve výši  50,- /hod-(nához)   
 
                                       
7.  Startovné:               členové i nečlenové ČSTV zaplatí při prezentaci startovné ve výši 100Kč 

 
 
8.   Zdravotní služba:  zajistí pořadatel na vlastní náklady 

závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav při startu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Technická ustanovení:  

 
 
9.   Předpis:  hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a tohoto rozpisu 
 
 
10.   Systém: dorostenci startují dle rozlosování před zahájením v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy na 

jeden nához.  
 

11. Startují:  dorostenci, kteří dosáhli věkové hranice 15 až 18 let. 
Určujícím měřítkem pro zařazení hráče do příslušné věkové skupiny je věk, kterého     
dosáhne v příslušném soutěžním ročníku.  
Soutěžní rok začíná 1. července 2012 a končí 30. června 2013. 

 
12. Podmínky startu: platný registrační průkaz a úhrada startovného 
 
13. Námitky:  musí být podány nejpozději do 15 minut po skončení startu hlavnímu rozhodčímu  
                                      s vkladem 200 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch KKS Zlín 
 
14. Vítěz a ceny:          vítěz získá titul ,,Mistr KKS Zlín 2013“ pohár a medaili,  
                                      druhý a třetí získají medaile                                            
 
15.  Postup:  Dorostenci - do M-ČR v Náchodě 4. – 5. května 2013 postupují 2 hráči 
 
    
16. Různé:  každý hráč má právo na 5 minutové rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start 
   hraje se v oddílovém sportovním úboru 
                                      ředitel turnaje zajistí předání  ROZPISU M-ČR  postupujícím 
   hlavní rozhodčí zpracuje a odešle co nejdříve po skončení MZK výsledkovou listinu 
               na elektronickou adresu předsedy STK:  stk.kks-zlin@seznam.cz 
                                       
 
17. Časový pořad: Sobota 26.1.2013 
   9:30 -  sraz všech startujících, prezentace a losování pořadí  
                                       9:50 – slavnostní nástup a zahájení MZK                                       
                                       10:00 – zahájení startu prvních hráčů 
                                       Po skončení slavnostní nástup všech startujících, vyhlášení výsledků MZK a předání cen    
  
 
18. Fakturace:  Fakturu za pronájem kuželny počet náhozů x 320 Kč zašle pořadatel na adresu: 
   Krajský kuželkářský svaz Zlín 
   Hradská 854 
   762 36  Zlín 
 

 

 

 

 
 
 
 
Libor Pekárek         Alena Holubová 
STK KKS Zlín                   předseda KKS Zlín 

tel: 732 387 906 

email: stk.kks-zlin@seznam.cz 
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