
ROZPIS 
2. MČR neregistrovaných 

 
Všeobecná ustanovení – finálový turnaj 
 
1. Pořadatel   Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Náchod . 
 
2. Termín   14. - 15. června 2008 
 
3. Místo konání  Čtyřdráhová kuželna SKK Náchod. 
 
4. Ved. funkcioná ři  Ředitel:  Mgr. František Majer  
           Jizbice 41  
           547 01 Náchod  
           -M: 774 927 789  
           mail: f.majer@tiscali.cz 
   Zástupce ČKA:  Koblížek Štěpán  
 
5. Poplatky  ČKA hradí: 
   a) náklady na uspořádání mistrovství, 
   b) odměny rozhodčím dle směrnic ČKA. 
    
   Startující družstva hradí: 
   a) startovní poplatek 800 Kč,  
   b) objednané ubytování. 
 
6. Časový program  sobota 14. 6. 2008 
     8,30 – 9,00  prezentace družstev a hráčů  
     9,30  slavnostní nástup 
   10,00  zahájení kvalifikace 
   19,00  předpokládaný konec 
   20,00  společenský večer 
 
   neděle 15. 6. 2008 
   10,00  zahájení finále 
   14,30  vyhlášení vítězů 
 
7. Zdravotní služba  Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 
 
8. Různé  Ubytování: 

Ubytování je předběžně ve dvou variantách. Pro náročnější je domluven 
Zámecký hotel za cca 400 Kč/osoba (kontaktujte přímo ředitele turnaje), pro 
ty, kteří chtějí přespat za co nejméně nabízíme autokempink v Náchodě 
(www.autokempnachod.cz). Pokud by někomu nevyhovovala ani jedna 
varianta více na www.mestonachod.cz.  

    
   Slavnostní ve čer: 

pořádaný při příležitosti pořádání 2. MČR neregistrovaných se uskuteční v 
sobotu 14. 6. 2007 od 20.00 hod. Každé družstvo obdrží 4 vstupenky na 
tento slavnostní večer. Vstupenky bude možné i přikoupit za cenu cca 150 
Kč.   

 
 



Technická ustanovení 
 
9. Předpis   Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a tohoto  
   rozpisu (všechny tyto materiály najdete na www.kuzelky.cz v sekci  
   Dokumenty). 
 
10. Účastníci Možnost přihlásit družstvo do soutěže měli pořadatelé dlouhodobých soutěží 

neregistrovaných, jejichž soutěž skončila do 31. 1. 2008. Právo přihlásit se 
do regionální kvalifikace má z každého města pouze jeden tým. V případě 
více soutěží neregistrovaných v daném městě je potřeba dohoda pořadatelů 
nebo odehrání „nominačního“ utkání. O výjimce může rozhodnout vedoucí 
soutěže. 

 
11. Disciplína   Čtyřčlenná družstva v disciplíně na 60 hs. 
 
12. Termíny   Finálový turnaj: Náchod – kvalifikace 14. 6. 2008, finále 15. 6. 2008 

 a místa konání   
         
    
13. Systém   Finálový turnaj – kvalifikace: 
   Startuje 18 čtyřčlenných družstev v disciplíně 60 hs. Hráči nastupují na dráhy 
   podle přílohy „Rozlosování Finálového turnaje“ tohoto rozpisu. Nasazení 
   družstev na dráhy určí pořadí družstev v regionální kvalifikaci. Do finále  
   postoupí 8 nejlepších družstev z kvalifikace Finálového turnaje. 
 
   Finálový turnaj – finále: 
    Startuje 8 čtyřčlenných družstev v disciplíně 60 hs. Hráči nastupují na dráhy 
   podle přílohy „Rozlosování Finálového turnaje“ tohoto rozpisu. Nasazení 
   družstev na dráhy určí pořadí družstev v kvalifikaci Finálového turnaje.  
   Celkové pořadí MČR neregistrovaných se určí na základě výkonu ve finále. 
 
14. Přihlášky  Jednotlivá postupující družstva budou přihlášena na základě výsledků z 

regionálních kvalifikací zaslaných řediteli soutěže. 
 
15. Povinnosti  a) Platně vyplněná přihláška do region. kvalifikace, která byla včas odeslána, 

družstev b) soupiska družstva obsahující alespoň 4 hráče, nejvýše však 5 hráčů, kteří 
splňují bod 16 b) a c) tohoto rozpisu, 
c) zaplacení poplatku, dle bodu 5 tohoto rozpisu před zahájením startu, 
d) při prezentaci předložit doklady totožnosti všech hráčů uvedených na 
soupisce družstva, kteří budou startovat v příslušné regionální kvalifikaci 
nebo na finálovém turnaji. 

 
15. Startují   a) Družstva, která vyhrála dlouhodobou soutěž neregistrovaných (v případě 
       nezájmu takového družstva přechází právo účasti na další tým v pořadí), 
   b) hráči, kteří nebyli od 1. 1. 2007 registrováni v ČKA,  
   c) hráči, kteří k datu 30. 6. 2008 dosáhnou věku 15 a více let, 
   d) každé družstvo smí na soupisku dopsat jednoho hráče, který nastupoval v 
       jiném družstvu stejné soutěže neregistrovaných, ostatní hráči uvedeni na 
       soupisce museli být hráči družstva v termínu konání své soutěže  
       neregistrovaných.   
 
16. Vedoucí sout ěže   Jan KOTYZA   ICQ:  193862879 
     Leoše Janáčka 9  tel.:  6040162173 
     586 01 Jihlava  mail:  nere@kuzelky.cz 
 
17. Námitky   Dle ustanovení 2.6 Soutěžního řádu. 



 
18. Vítěz a ceny  Vítězné družstvo získává titul „Mistr České republiky 2008“, diplom, medaile 
   a putovní pohár. Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile. 
   Vítězné družstvo získá druhé účastnické místo v regionální kvalifikaci 2.MČR 
   neregistrovaných v roce 2009 pro tým, který skončí na 2. místě soutěže, ve 
   které soutěžil Mistr České republiky 2008.    
 
19. Různé   a) V každém družstvu může startovat neomezený počet žen. 
   b) V případě, že některé družstvo nesplní podmínky dané tímto rozpisem, 
       může být jeho výkon dodatečně anulován.  
 
 
 
V Praze dne 31. května 2008 
 


