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KUŽELKY  18. – 19. 6. 2009 

 
Pořadatel:  ZČU v Plzni  spolu s LF UK v Plzni 
 
Technické provedení: ÚTV LF UK v Plzni 
 
Datum konání:   18.6. – 19.6. 2009                                                                                                    
 
Místo soutěže:  Kuželna SK Škoda VS Plzeň,  
   Štruncovy sady 3, Plzeň, 
   pravá část tribuny 
 
Vedoucí soutěže:  Jiří Šlajer 
   e-mail: Jiri.Slajer@centrum.cz,  
   tel. 602 541 472 
 
Závodní kancelář: Západočeská univerzita Plzeň (dle propozic 

Organizačního výboru 8. ČAH). 
 
Systém soutěže: Hráči a hráčky startují v disciplíně 120 hs. Hráč má 

právo na 5 cvičných hodů před zahájením startu.  V den 
kvalifikace startují muži i ženy společně, výsledkové 
listiny jsou vedeny samostatně. Do finále postupují 
z kvalifikace: 

  muži z 1.-12.místa, 
  ženy z 1.-8.místa. 

 O konečném umístění rozhoduje součet výkonů 
z kvalifikace i finále. 

 
Časový rozvrh:  18.6.2009 (čtvrtek) 
   10:30 prezence hráčů a hráček 
   10:45 losování  
   11:00 zahájení kvalifikace 
 
   19.6.2009 (pátek) 
   09:00 finále soutěže  
   14.30 vyhlášení výsledků, ukončení 
 



Vítěz a ceny: Vítězové v obou kategoriích získávají titul 
„Akademický mistr ČR 2009“, hráči a hráčky  

 na 1.-3.místě diplom a medaili. 
 
Předpisy: Soutěží se podle Pravidel a Sportovně technických 

předpisů  kuželkářského sportu a ustanovení tohoto 
rozpisu. 

 
Zdravotní zabezpečení: Zajišťuje pořadatel. 
 
Různé: Časový program bude upřesněn podle počtu přihlášených 

hráčů a hráček a bude zohledněna vzdálenost do místa 
konání. 

 Všichni hráči a hráčky musí mít sportovní úbor a 
sportovní obuv se světlou podrážkou. 

 
Doprava na kuželnu: Z Bolevecké 34 – VŠ kolej nad ulicí  
Pod Záhorskem, přejdete na tram. zast. "Pod Záhorskem" č.4, vystoupíte  
"V Sadech Pětatřicátníků", pěšky nebo tram. 1 nebo 2 vystoupíte   
"Anglické nábřeží, Pražská" a pěšky na stadion 

   Z Baarovy 36 – VŠ koleje ulicí Dvořákova 
kolem nemocnice Dr. Mulače na tram. zast. č.4 "Dvořákova", vystoupíte  
"V sadech" a pokračujete stejně jako v prvém případě 

   Z autobusového nádraží – autobus č.28, 41,  
vystoupíte "V sadech" a dtto jako v předešlých případech  
   Z vlakového nádraží – pěšky kolem TESCA,  
velitelství policie, přejdete kolem řeky a vyjdete u sokolovny Sokola 
a u stadionu. 
 
 
     Jiří Šlajer     Doc.Ing.Karel Kochánek, DrSc. 
vedoucí soutěže                                      předseda komise kuželek ČAUS 


