Č ESKÁ

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

Kategorie:

Dorostenci

Místo konání:

Liberec

Datum:

13. - 14. květen 2006

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel

Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Dynamo Liberec.

2. Termín

13. - 14. květen 2006

3. Místo konání

Čtyřdráhová kuželna Městský stadión Liberec (Krček).

4. Ved. funkcionáři Ředitel:

– Miroslav Jireš
Michelský vrch 426/35
460 14 Liberec 14
-M: 604344054
-B: 482726616
mail: dynamo.liberec@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: – Josef Strachoň
Rozhodčí:
– Jiří Tůma
– Ladislav Wajsar (pouze kvalifikace)
Zástupce ČKA: – Ing. Jiří Jančálek, CSc.

5. Přihlášky

Jmenovité přihlášky hráčů zašlou krajské kuželkářské svazy na
adresu ředitele mistrovství a v kopii na sekretariát ČKA nejpozději do
5. května 2006 (e-mailem).
Přihláška musí obsahovat:
– jméno a příjmení hráče, jeho oddílovou příslušnost a požadavek
na ubytování.

6. Doprovod

Pro všechny hráče z jednoho oddílu je povolen doprovod jedné
osoby.

7. Ubytování

Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráče, jejich povolený
doprovod a vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich
požadavku; pro doprovod nad stanovený limit není pořadatel povinen
ubytování zajišťovat.

8. Úhrada

VV ČKA hradí:
a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy.
b) Hráčům přihlášeným do mistrovství a jejich doprovodu dle bodu
6 tohoto rozpisu:
– nocležné ze soboty na neděli (proplácí se fakturou);
c) Vedoucím funkcionářům:
– jízdné dle hospodářských směrnic ČKA;
– stravné dle zákona č. 119/92 Sb., o cestovních náhradách, ve
znění pozdějších předpisů;
– nocležné ze soboty na neděli;
– rozhodčím ještě odměnu za každý den ve výši: hlavní – 350 Kč,
dráhový – 300 Kč.

9. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
10. Předpis

Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a
tohoto rozpisu.

11. Systém

V kvalifikaci startuje 36 hráčů v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy.
Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.
Do finále postupuje pouze 16 nejlepších hráčů z kvalifikace. Pro
finále je předepsána disciplína 120 hs. Ve finále nastupují hráči ke
startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu
výkonu (např. na dráze č. 1 bude finále začínat hráč, který v kvalifikaci skončil na 16. místě). Celkové pořadí se určí na základě součtu
výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále.

12. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz.
b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájce titulu).
13. Startují

a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou
15 až 18 let.
Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký

1
5
3
1
1
3
3

Kraj
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

5
3
1
1
4
3
2

b) Obhájce titulu Vlastimil BĚLÍČEK (TJ Zbrojovka Vsetín) je již
v kategorii juniorů. Proto přechází jeho právo postupu na Zlínský
KKS. Tato skutečnost byla již zohledněna ve výše uvedené
tabulce.
14. Časový rozvrh

Sobota 13.5.2006 – od 10:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu
–
10:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR
– od 11:00 – zahájení kvalifikace
Neděle 14.5.2006 – od 8:00 – zahájení finále, po jeho skončení vyhlášení výsledků a předání medailí.

15. Námitky

Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku
je oprávněn podat trenér příslušného hráče.

16. Vítěz a ceny

a) Vítěz získává titul „Mistr České republiky 2006“, diplom a medaili.
Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili. Předání diplomů bude
provedeno jejich zasláním na adresy hráčů.
b) Vítěz získává také právo přímého postupu na M-ČR 2007 ve své
kategorii, ale jen za předpokladu, že v ročníku 2006-2007 bude
stále dorostenecké věkové kategorie.

17. Různé

a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství krajů.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot.
c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče, jejich povolený
doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani.

d) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství ČR.
Pouze hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou po skončení kvalifikace opustit místo konání mistrovství.
e) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil
nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku.
Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě
pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce.
Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC.
f) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení
mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků (e-mailem):
Ing. Hanuš Slavík
M.Majerové 1633
356 01 Sokolov
hslavik@volny.cz
g) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře
uvedené v rozpisu.
V Praze dne 8.února 2006.

Ing. Jiří Jančálek, CSc.
prezident ČKA

Ing.Hanuš Slavík
předseda STK ČKA

