
ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

Kategorie: Muži  

Místo konání: Hazlov  

Datum: 20. - 21. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov . 

 2. Termín  20. - 21. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna TJ Jiskra Hazlov. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Miroslava Utikalová  
     Hazlov 435 
     351 32 Hazlov 
     ����-M: 603495548 
     ����-B: 354595695 
     mail: utikal@quick.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Vladislav Šnicer 

   Rozhodčí: – Pavel Repčík 
     – Karel Utikal  (pouze kvalifikace) 

   Zástupce ČKA: – Ing. Hanuš Slavík 

 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. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráče a vedoucí funk-
cionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich požadavku; pro doprovod 
není pořadatel povinen ubytování zajišťovat. 

 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Hráčům přihlášeným do mistrovství: 
    – 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. 

   II. Hráči, kte ří nejsou z oddíl ů organizovaných v ČSTV, hradí: 
   a) Startovní poplatek 300 Kč. 

 8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

10. 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 kvali-
fikaci skončil na 16. místě). Celkové pořadí se  určí na základě součtu 
výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

11. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájce titulu). 
   c) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. 

12. Startují  a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
24 a více let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

3 
3 
1 
4 
3 
6 
3 

   b) Obhájce titulu Zden ěk GARTUS (Slavoj Praha). Pokud odmítne 
svoji účast, přechází jeho právo postupu na Pražský KS. 

13. Časový rozvrh  Sobota 20.5.2006 – od 10:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     –      10:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR 
     – od 11:00 – zahájení kvalifikace 

   Neděle 21.5.2006 – od   8:00 – zahájení finále, po jeho skončení vy-
hlášení výsledků a předání medailí. 

14. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér. 

15. 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. 

16. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčům z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče a vedoucí funkcionáře 
před ranním startem snídani. 
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   d) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
Pouze hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou po skončení celé 
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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

Kategorie: Ženy  

Místo konání: Valašské Mezi říčí 

Datum: 20. - 21. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Mezi říčí 

 2. Termín  20. - 21. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna TJ Valašské Meziříčí. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Petr Maňák 
     Obora 667 
     757 01 Valašské Meziříčí 
     ����-M: 608707691 
     ����-B:  
     mail: petman@quick.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Jiří Vidlička 

   Rozhodčí: – Jaroslav Zajíček 
     – Jan Výrek (pouze kvalifikace) 

   Zástupce ČKA: – Mgr. Štěpán Koblížek 

 5. Přihlášky  Jmenovité přihlášky hráček 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 hráčky, její oddílovou příslušnost a požadavek na 

ubytování. 

 6. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráčky a vedoucí funk-
cionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich požadavku; pro doprovod 
není pořadatel povinen ubytování zajišťovat. 

 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Hráčkám přihlášeným do mistrovství: 
    – 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. 

   II. Hráčky, které nejsou z oddíl ů organizovaných v ČSTV, hradí: 
   a) Startovní poplatek 300 Kč. 

 8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

10. Systém  V kvalifikaci startuje 36 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. 
Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se 
losuje. Do finále postupuje pouze 16 nejlepších hráček z kvalifikace. 
Pro finále je předepsána disciplína 120 hs. Ve finále nastupují hráčky 
ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyš-
šímu výkonu (např. na dráze č. 1 bude finále začínat hráčka, která 
v kvalifikaci skončila na 16. místě). Celkové pořadí se určí na základě 
součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

11. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájkyně titulu). 
   c) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. 

12. Startují  a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
24 a více let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

4 
1 
1 
4 
3 
7 
2 

   b) Obhájkyn ě titulu Šárka M ARKOVÁ  (KK Slávia Praha). Pokud 
odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na Pražský KKS.
  

13. Časový rozvrh  Sobota 20.5.2006 – od 10:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     –      10:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR 
     – od 11:00 – zahájení kvalifikace 

   Neděle 21.5.2006 – od   8:00 – zahájení finále, po jeho skončení vy-
hlášení výsledků a předání medailí. 

14. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněna podat hráčka nebo její trenér. 

15. Vítěz a ceny  a) Vítězka získává titul „Mistryně České republiky 2006“, diplom a 
medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili. Předání diplomů 
bude provedeno jejich zasláním na adresy hráček. 

   b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-ČR 2007 ve 
své kategorii. 

16. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčkám z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky a vedoucí funkcio-
náře před ranním startem snídani. 
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   d) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
Pouze hráčky, které nepostoupí do finále, mohou po skončení celé 
kvalifikace opustit místo konání mistrovství. 

   e) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka 
použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou 
prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

 

Kategorie: Junio ři 

Místo konání: Horní Benešov  

Datum: 13. - 14. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Horní Benešov . 

 2. Termín  13. - 14. květen 2006 

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna TJ Horní Benešov. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Miroslav Petřek 
     Masarykova 78 
     739 12 Horní Benešov 
     ����-M: 732428772 
     ����-B:  
     mail: miroslav.petrek@seznam.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Jaromír Hendrych 

   Rozhodčí: – Jaromír Martiník 
     – Milan Dědáček (pouze kvalifikace) 

   Zástupce ČKA: – Mgr. Jiří Němec 

 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. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráče a vedoucí funk-
cionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich požadavku; pro doprovod 
není pořadatel povinen ubytování zajišťovat. 

 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Hráčům přihlášeným do mistrovství: 
    – 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. 

   II. Hráči, kte ří nejsou z oddíl ů organizovaných v ČSTV, hradí: 
   a) Startovní poplatek 300 Kč. 

 8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

10. 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 kvali-
fikaci skončil na 16. místě). Celkové pořadí se  určí na základě součtu 
výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

11. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Účast na mistrovství krajského svazu. 
   c) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. 

12. Startují  a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
19 až 23 let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 

   b) Obhájce titulu Martin V ANĚK (KK Hagemann Opava) je již 
v kategorii mužů. Proto přechází jeho právo postupu na 
Moravskoslezský KKS. Tato skutečnost byla již zohledněna ve 
výše uvedené tabulce 

13. 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 vy-
hlášení výsledků a předání medailí. 

14. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér. 

15. 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 juniorské věkové kategorie. 

16. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčům z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 
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   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče 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 celé 
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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

 

Kategorie: Juniorky  

Místo konání: Rosice  

Datum: 13. - 14. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá KK Slovan Rosice . 

 2. Termín  13. - 14. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna KK Slovan Rosice. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Ing. Josef Vaverka 
     1.května 704 
     665 01 Rosice 
     ����-M: 737119080 
     ����-B: 546412622 
     ����-Z: 546125140 
     mail: josefvaverka@seznam.cz 
      omi@bystrc.brno.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Josef Bašný 

   Rozhodčí: – Karel Ustohal 
     – Dalibor Matyáš (pouze kvalifikace) 

   Zástupce ČKA: – Lenka Kupová 

 5. Přihlášky  Jmenovité přihlášky hráček 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 hráčky, její oddílovou příslušnost a požadavek na 

ubytování. 

 6. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráčky a vedoucí funk-
cionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich požadavku; pro doprovod 
není pořadatel povinen ubytování zajišťovat. 

 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Hráčkám přihlášeným do mistrovství: 
    – 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. 

   II. Hráčky, které nejsou z oddíl ů organizovaných v ČSTV, hradí: 
   a) Startovní poplatek 300 Kč. 

 8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

10. Systém  V kvalifikaci startuje 36 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. 
Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se 
losuje. Do finále postupuje pouze 16 nejlepších hráček z kvalifikace. 
Pro finále je předepsána disciplína 120 hs. Ve finále nastupují hráčky 
ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyš-
šímu výkonu (např. na dráze č. 1 bude finále začínat hráčka, která 
v kvalifikaci skončila na 16. místě). Celkové pořadí se  určí na 
základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

11. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájkyně titulu). 
   c) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. 

12. Startují  a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
19 až 23 let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

4
3
3
1
1
1
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

4
1
2
4
5
4
1 

   b) Obhájkyn ě titulu Dana W IEDERMANNOVÁ  (KK Zábřeh). Pokud 
odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na Olomoucký KKS. 

13. 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 vy-
hlášení výsledků a předání medailí. 

14. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněna podat hráčka nebo její trenér. 

15. Vítěz a ceny  a) Vítězka získává titul „Mistryně České republiky 2006“, diplom a 
medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili. Předání diplomů 
bude provedeno jejich zasláním na adresy hráček. 

   b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-ČR 2007 ve 
své kategorii, ale jen za předpokladu, že v ročníku 2006-2007 
bude stále juniorské věkové kategorie. 

16. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčkám z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky a vedoucí funkcio-
náře před ranním startem snídani. 
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   d) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
Pouze hráčky, které nepostoupí do finále, mohou po skončení kva-
lifikace opustit místo konání mistrovství. 

   e) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka 
použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou 
prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

Kategorie: Dorostenci  

Místo konání: Liberec  

Datum: 13. - 14. květen 2006  



 

– 2 – 

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. funkcioná ři 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. 
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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 kvali-
fikaci skončil na 16. místě). Celkové pořadí se určí na základě součtu 
výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

12. Podmínka ú časti  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  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

1 
5 
3 
1 
1 
3 
3 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

5 
3 
1 
1 
4 
3 
2 

   b) Obhájce titulu Vlastimil B ĚLÍČEK (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 vy-
hlášení výsledků a předání medailí. 

15. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. 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 postupu-
jícím hráčům z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče, jejich povolený 
doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani. 
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   d) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
Pouze hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou po skončení kvali-
fikace 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

 

 

Kategorie: Dorostenky  

Místo konání: Náchod  

Datum: 13. - 14. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Primátor Náchod . 

 2. Termín  13. - 14. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna SKK Primátor Náchod. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Mgr. František Majer ml. 
     Běloveská 1674 
     547 01 Náchod 
     ����-M: 604733881 
     ����-B:  
     mail: f.majer@tiscali.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Stanislav Vyskočil 

   Rozhodčí: – Dana Adamů 
     – Jaroslav Dyntera (pouze kvalifikace) 

   Zástupce ČKA: – Ing. Jiří John 

 5. Přihlášky  Jmenovité přihlášky hráček 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 hráčky, její oddílovou příslušnost a požadavek na 

ubytování. 

 6. Doprovod  Pro všechny hráčky z jednoho oddílu je povolen doprovod jedné 
osoby. 

 7. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráčky, 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) Hráčkám 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. 
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Technická ustanovení 

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

11. Systém  V kvalifikaci startuje 36 hráček v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. 
Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu se 
losuje. Do finále postupuje pouze 16 nejlepších hráček z kvalifikace. 
Pro finále je předepsána disciplína 120 hs. Ve finále nastupují hráčky 
ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyš-
šímu výkonu (např. na dráze č. 1 bude finále začínat hráčka, která 
v kvalifikaci skončila na 16. místě). Celkové pořadí se určí na základě 
součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

12. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájkyně titulu). 

13. Startují  a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
15 až 18 let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

5
3 
1 
6 
7 
3 
1 

   b) Obhájkyn ě titulu Hana W IEDERMANNOVÁ  (KK Zábřeh). Pokud 
odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na Olomoucký KKS. 

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 vy-
hlášení výsledků a předání medailí. 

15. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněn podat trenér příslušné hráčky. 

16. Vítěz a ceny  a) Vítězka získává titul „Mistryně České republiky 2006“, diplom a 
medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili. Předání diplomů 
bude provedeno jejich zasláním na adresy hráček. 

   b) Vítězka 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 postupu-
jícím hráčkám z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky, jejich povolený 
doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani. 
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   d) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
Pouze hráčky, které nepostoupí do finále, mohou po skončení kva-
lifikace opustit místo konání mistrovství. 

   e) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka 
použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou 
prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

 

Kategorie: Žáci  

Místo konání: Hořice  

Datum: 20. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá SKK  Hořice . 

 2. Termín  20. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna SKK Hořice. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – František Kráčmar 
     Purkyňova 1546 
     508 01 Hořice  
     ����-M: 603961435 
     ����-B:  
     mail: kracmar@raz-dva.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Josef Dymáček 

   Rozhodčí: – Milan Kačer 
     – Bořek Fikar 

   Zástupce ČKA: – Petr Dobeš 

 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 a jeho oddílovou příslušnost. 

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

 7. Ubytování  Ubytování se nezajišťuje. 

 8. Úhrada  VV ČKA hradí:  
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Vedoucím funkcionářům: 
    – jízdné dle hospodářských směrnic ČKA; 
    – stravné dle zákona č. 119/92 Sb., o cestovních náhradách, ve 

znění pozdějších předpisů; 
    – rozhodčím ještě odměnu v celkové výši: hlavní – 300 Kč, dráhový 

– 200 Kč. 

 9. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

11. Systém  Startuje 28 hráčů v disciplíně 100 hs přes dvě dráhy. Hráči nastupují 
na dráhy blokovým způsobem. Pořadí startu se losuje. Střídání drah 
se provádí dle ustanovení SŘ 4.1.5, hráči tedy odehrají buď dráhy 1-2 
nebo dráhy 3-4. 

12. Podmínka ú časti  Platný registrační průkaz. 

13. Startují  a) Postupující hráči z jednotlivých krajů v počtu dle níže uvedené 
tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 10 až 14 
let, a třináct  nejlépe umístěných starších žáků z letošního Poháru 
mladých nadějí. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

   b) Obhájce titulu Zden ěk VĚTROVSKÝ (SKK Rokycany) je již 
v kategorii dorostenců. Proto přechází jeho právo postupu na 
Plzeňský KKS. Tato skutečnost byla již zohledněna ve výše uve-
dené tabulce. 

14. Časový rozvrh  Sobota 20.5.2006 – od 11:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     –      11:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR 
     – od 12:00 – zahájení herní části mistrovství, po 

jejím skončení vyhlášení výsledků a 
předání medailí. 

15. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. 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 žákovské věkové kategorie. 

17. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčům z mistrovství krajů; hráčům, kteří postoupí z Poháru 
mladých nadějí, zajistí předání rozpisu sekretariát ČKA. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
   d) 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 
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pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. 
Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC. 

   e) 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

 

Kategorie: Žákyn ě 

Místo konání: Přerov  

Datum: 20. květen 2006  



 

– 2 – 

Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak P řerov . 

 2. Termín  20. květen 2006  

 3. Místo konání  Šestidráhová kuželna TJ Spartak Přerov. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Ing. Vladimír Sedláček 

   Kontaktní osoba: – Lenka Matyášová  
     Kozlovská 27 
     750 00 Přerov 
     ����-M: 737863107 
     ����-B: 581201544 
     mail: lematy@seznam.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Růžena Navrátilová 

   Rozhodčí: – Bohuslava Fajdeková 
     – Josef Piňos 

   Zástupce ČKA: – Lenka Matyášová 

 5. Přihlášky  Jmenovité přihlášky hráček 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 hráčky a její oddílovou příslušnost. 

 6. Doprovod  Pro všechny hráčky z jednoho oddílu je povolen doprovod jedné 
osoby. 

 7. Ubytování  Ubytování se nezajišťuje. 

 8. Úhrada  VV ČKA hradí:  
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Vedoucím funkcionářům: 
    – jízdné dle hospodářských směrnic ČKA; 
    – stravné dle zákona č. 119/92 Sb., o cestovních náhradách, ve 

znění pozdějších předpisů; 
    – rozhodčím ještě odměnu v celkové výši: hlavní – 300 Kč, dráhový 

– 200 Kč. 

 9. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

11. Systém  Startuje 28 žákyň v disciplíně 100 hs přes dvě dráhy, na drahách 1-6. 
Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem. Pořadí startu se 
losuje. Střídání drah se provádí dle ustanovení SŘ 4.1.5, hráčky tedy 
odehrají buď dráhy 1-2, 3-4 nebo 5-6. V prvním bloku nastoupí pouze 
čtyři hráčky (s vylosovanými čísly 1-4) na dráhy 1-4. 

12. Podmínka ú časti  Platný registrační průkaz. 

13. Startují  a) Postupující hráčky z jednotlivých krajů v počtu dle níže uvedené 
tabulky, které v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 10 až 14 
let, a třináct nejlépe umístěných starších žákyň z letošního Poháru 
mladých nadějí. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

   b) Obhájkyn ě titulu Zuzana M USILOVÁ (TJ ČKD Blansko) již není 
žákovské věkové kategorie. Její právo postupu proto přechází na 
Jihomoravský KKS. Tato skutečnost byla již zohledněna ve výše 
uvedené tabulce. 

14. Časový rozvrh  Sobota 20.5.2006 – od 11:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     –      11:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR 
     – od 12:00 – zahájení herní části mistrovství, po 

jejím skončení vyhlášení výsledků a 
předání medailí. 

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

16. Vítěz a ceny  a) Vítězka získává titul „Mistryně České republiky 2006“, diplom a 
medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili. Předání diplomů 
bude provedeno jejich zasláním na adresy hráčů. 

   b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-ČR 2007 ve 
své kategorii, ale jen za předpokladu, že v ročníku 2006-2007 
bude stále žákovské věkové kategorie. 

17. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postu-
pujícím hráčkám z mistrovství krajů; hráčkám, které postoupí 
z Poháru mladých nadějí, zajistí předání rozpisu sekretariát ČKA. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
   d) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka 

použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou 
prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze 
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soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky 
následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden 
v Dopingové listině IOC. 

   e) 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

Kategorie: Senio ři A  

Místo konání: Chomutov  

Datum: 20. květen 2006 
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Ková řská . 

 2. Termín  20. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna Golf Club Chomutov. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Vlastimil Zeman 
     Měděnecká 514 
     431 86 Kovářská 
     ����-M: 602283517 
     ����-B:  
     mail: jiskra.kovarska@merimex.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Ferdinand Prokeš 

   Rozhodčí: – Jaroslav Hodinář 
     – Drahomír Faix 

   Zástupce ČKA: – Milan Jakoubek 

 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, příjmení hráče, jeho oddílovou příslušnost a požadavek na 

ubytování. 

 6. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráče a vedoucí funk-
cionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich požadavku; pro doprovod 
není pořadatel povinen ubytování zajišťovat. 

 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Hráčům přihlášeným do mistrovství: 
    – nocležné z pátku na sobotu (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 pátku na sobotu; 
    – rozhodčím ještě odměnu v celkové výši: hlavní – 350 Kč, dráhový 

– 300 Kč. 

   II. Hráči, kte ří nejsou z oddíl ů organizovaných v ČSTV, hradí: 
   a) Startovní poplatek 300 Kč. 

 8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

10. Systém  Startuje 36 hráčů v disciplíně 120 hs. Hráči nastupují na dráhy blo-
kovým způsobem. Pořadí startu se losuje. 

11. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. 

12. Startují  a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
50 a více let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

2
2
3
2
2
3
2 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

3
2
2
5
2
3
2 

   b) Obhájce titulu Jaroslav S LABÁK  (KK Moravská Slávia Brno). 
Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na 
Jihomoravský KKS. 

13. Časový rozvrh  Sobota 20.5.2006 – od 7:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     –      7:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR 

     – od 8:00 – zahájení herní části mistrovství, po 
jejím skončení vyhlášení výsledků a 
předání medailí. 

14. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér. 

15. 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. 

16. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčům z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Všichni hráči jsou povinni svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
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   d) 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. 

   e) 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 
      
lavik@volny.cz 
   g) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře 

uvedené v rozpisu. 

V Praze dne 8.února 2006. 

 Ing. Jiří Jančálek, CSc. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

Kategorie: Seniorky A  

Místo konání: Tábor  

Datum: 20. květen 2006 
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá KK Lokomotiva Tábor . 

 2. Termín  20. květen 2006  

 3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna KK Lokomotiva Tábor. 

 4. Ved. Funkcioná ři Ředitel: – Petr Marek 
     Svépomoc 677 
     391 01 Sezimovo Ústí 
     ����-M:  
     ����-B: 381275735 
     mail: a.smutny@seznam.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Libor Novák 

   Rozhodčí: – Hana Kyrianová 
     – Karel Smažík 

   Zástupce ČKA: – Ing. Petr Vaňura 

 5. Přihlášky  Jmenovité přihlášky hráček 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, příjmení hráčky, její oddílovou příslušnost a požadavek na 

ubytování. 

 6. Ubytování  Zajišťuje pořadatel přednostně pro přihlášené hráče a vedoucí funk-
cionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich požadavku; pro doprovod 
není pořadatel povinen ubytování zajišťovat. 

 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy. 
   b) Hráčům přihlášeným do mistrovství: 
    – 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 pátku na sobotu; 
    – rozhodčím ještě odměnu v celkové výši: hlavní – 350 Kč, dráhový 

– 300 Kč. 

   II. Hráčky, které nejsou z oddíl ů organizovaných v ČSTV, hradí: 
   a) Startovní poplatek 300 Kč. 

 8. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
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Technická ustanovení 

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

10. Systém  Startuje 36 hráček v disciplíně 120 hs. Hráčky nastupují na dráhy blo-
kovým způsobem. Pořadí startu se losuje. 

11. Podmínka ú časti  a) Platný registrační průkaz. 
   b) Zaplacení startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. 

12. Startují  a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže 
uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou 
50 a více let. 

Kraj  Kraj  

Praha 
Středočeský 
Jihočeský 
Plzeňský 
Karlovarský 
Ústecký 
Liberecký 

3
3
4
1
2
2
1 

Královéhradecký 
Pardubický 
Vysočina 
Jihomoravský 
Zlínský 
Olomoucký 
Moravskoslezský 

2
1
2
2
2
6
4 

   b) Obhájkyn ě titulu Ludmila L ANDKAMMEROVÁ  (TJ Spartak 
Pelhřimov). Pokud odmítne svoji účast, přechází její právo postupu 
na KKS Vysočina. 

13. Časový rozvrh  Sobota 20.5.2006 – od 7:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     –      7:30 – slavnostní zahájení mistrovství ČR 

     – od 8:00 – zahájení herní části mistrovství, po 
jejím skončení vyhlášení výsledků a 
předání medailí. 

14. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněna podat hráčka nebo její trenér. 

15. Vítěz a ceny  a) Vítězka získává titul „Mistryně České republiky 2006“, diplom a 
medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili. Předání diplomů 
bude provedeno jejich zasláním na adresy hráček. 

   b) Vítězka získává také právo přímého postupu na M-ČR 2007 ve 
své kategorii. 

16. Různé a) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupu-
jícím hráčkám z mistrovství krajů. 

   b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   c) Všechny hráčky jsou povinny svojí účastí na celém mistrovství ČR. 
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   d) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka 
použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou 
prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze 
soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky 
následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden 
v Dopingové listině IOC. 

   e) 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 



ČESKÁ KUŽELKÁ ŘSKÁ ASOCIACE  
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 

 

Kategorie: Družstva dorostenek  

Místo konání: Praha  

Datum: 21. květen 2006  
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Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel  Z pověření VV ČKA uspořádá KK  Konstruktiva Praha . 

 2. Termín  21. květen 2006  

 3. Místo konání  Šestidráhová kuželna KK Konstruktiva Praha. 

 4. Ved. funkcioná ři Ředitel: – Pavel Kohlíček 
     Generála Janouška 965/7 
     198 00 Praha 14 – Černý Most 
     ����-M: 731567618 
     ����-B: 777171776 (záznamník) 
     mail: kuzelky@centrum.cz 

   Hlavní rozhodčí: – Vladimír Kněžek 

   Rozhodčí: – Jiří Novotný 

     – Jiří Zinecker  

   Zástupce ČKA: – Ing. Eva Barchánková 

 5. Úhrada  VV ČKA hradí: 
   a) Pořadateli náklady na uspořádání kvalifikace dle smlouvy. 
   b) Družstvům v počtu 4 hráčky a 1 trenér či vedoucí: 
    – jízdné dle hospodářských směrnic ČKA. 
   c) Vedoucím funkcionářům: 
    – jízdné dle hospodářských směrnic ČKA; 
    – stravné dle zákona č. 119/92 Sb., o cestovních náhradách, ve 

znění pozdějších předpisů; 
    – rozhodčímu ještě odměnu ve výši 300 Kč. 

 6. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 

Technická ustanovení 

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

 8. Systém  Hraje maximálně 15 tříčlenných družstev dorostenek v disciplíně 
3×100 hs, která do této kvalifikace postoupila z jednotlivých krajských 
kuželkářských svazů a 1 družstvo, které skončilo v I.KLDD 2005-2006 
na 10.místě. Systém nástupu hráček zúčastněných družstev na 
jednotlivé dráhy určí delegovaný rozhodčí. Pořadí startu se losuje. 

 9. Podmínka ú časti  Platný registrační průkaz. 

10. Startují  Hráčky, které v soutěžním ročníku 2005-2006 dosáhnou věku 10 až 
18 let a byly k 31. březnu 2006 registrovány v oddílu, za který 
nastupují ke kvalifikaci. Kvalifikace se nemohou zúčastnit hráčky, 
které byly k 30. dubnu 2006 uvedeny na některé soupisce družstva, 
které se zúčastnilo I. KLDD 2005-2006 a skončilo nejhůře na 8.místě. 

11. Časový rozvrh  Sobota 21.5.2006 – od 10:00 – kontrola dokladů, rozlosování startu 
     – od 10:30 – zahájení kvalifikace. 

12. Námitky  Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhod-
čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku 
je oprávněn podat trenér nebo vedoucí družstva. 
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13. Postup  Celkové pořadí je dáno docíleným výkonem. První tři družstva 
postupují do I. KLDD 2006-2007. 

14. Různé a) Krajské svazy  vyrozumí e-mailem nebo telefonicky nejpozd ěji do 
15. dubna 2006 předsedu STK ČKA Ing. Hanuše Slavíka (e-mail: 
hslavik@volny.cz, ����-M: 605940586, ����-Z: 352614239, ����-B: 
352628687) o tom, zda se některé družstvo dorostenek z jejich 
kraje této kvalifikace zúčastní. 

   b) Pokud by se kvalifikace měla zúčastnit méně než tři družstva, 
kvalifikace se nebude konat a přihlášená družstva postoupí přímo. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozu-
schopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   d) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka 
použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou 
prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze 
soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky 
následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden 
v Dopingové listině IOC. 

   e) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení 
kvalifikace zprávu o jejím 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. Ing.Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 

 

 


