18. – 19. prosince 2010
Olomouc

Všeobecná ustanovení
1.Vypisovatel :

Komise mládeže České kuželkářské asociace

2. Pořadatel :

Hanácký kuželkářský klub Olomouc

3. Právo účasti :

Každý krajský kuželkářský svaz může přihlásit do soutěže jedno
čtyřčlenné družstvo dorostu. Na sestavě družstva musí být
uvedeny nejméně dvě dorostenky, které nesmí být v průběhu
svého startu střídány dorostencem.

4. Termín :

18. - 19. prosince 2010

5. Místo konání :

Osmidráhová kuželna v Olomouci

6. Přihlášky :

Účast potvrdí jednotlivé krajské svazy nejpozději do 25.11.2010
e-mailem na adresu : F.Majer@tiscali.cz nebo telefonicky na
číslo 774 927 789

7. Vedoucí funkcionáři : Ředitel turnaje :

Zástupce ČKA :

ing. Svatopluk HOPJAN

Mgr. František MAJER

Rozhodčí : pořádající oddíl deleguje tři kvalifikované
rozhodčí (jeden z nich je hlavní rozhodčí)
8. Ubytování :

Zajišťuje se přednostně pro členy družstev v počtu 4+1, zástupce
ČKA a tři členy komise mládeže. V případě požadavku na
vyšší počet noclehů pro výpravu kraje musí kraj o jejich
zajištění včas požádat ředitele turnaje.

9. Úhrada :

ČKA hradí :
a) pořadateli pronájem kuželny dle smlouvy
b) rozhodčímu :
• příspěvek na stravné ve výši 90,- Kč / den
• odměnu dle doby trvání soutěže ve výši 50,- Kč /1 hodinu
d) výpravě krajského kuželkářského svazu v počtu 4+1 :
• noclehy ze soboty na neděli
• příspěvek na dopravu ve výši 3,- Kč/km. Počet kilometrů
se určí jako vzdálenost mezi místem konání a
nejvzdálenějším místem bydliště člena výpravy

10. Stravování :

Stravování je na vlastní náklady účastníků. Krajské svazy mohou
členům výpravy vyplatit stravné.

11. Zdravotní služba :

Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

Technická ustanovení
12. Předpis :

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů
kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž
nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.

13. Systém :

Sobota, 18. prosince 2010
a) Hrají čtyřčlenná družstva v disciplíně 120 hs. Konečné pořadí
družstev se stanoví dle ust. čl. 20 soutěžního řádu ČKA.
b) Pořadí startu družstev stanoví vypisovatel a zašle na vědomí
krajským svazům po potvrzení jejich účasti ve smyslu bodu 6
tohoto rozpisu.
c) Každý hráč má právo na rozcvičení na dráze, kde začíná svůj
start – 5 minut
d) Dívka nesmí být střídána chlapcem
Neděle, 19 prosince 2010
a) Soutěž ve sprintu dívek a chlapců na 2x 20 hs (dráhy 1-4)
Vedoucí jednotlivých výběrů nominují jednoho chlapce a jednu
dívku do soutěže ve sprintu. Nominaci oznámí vedoucí výběrů
zástupci ČKA nejpozději v sobotu do 18 hodin. V 18,30 bude
provedeno rozlosování : vylosovaná čísla 1 a 2 postupují přímo
do 2. kola, dále se v 1.kole utkají 3-14, 4 -13, 5-12, 6-11, 7-10,
8-9. Utkání o 3. místo se nehraje, oba poražení semifinalisté
obsadí 3. místo
b) Soutěž tandemů na 2x 30 hs (dráhy 5-8)
Vedoucí jednotlivých výběrů nominují jeden tandem (dívku a
chlapce z hráčů, kteří nehrají sprint) . Nominaci oznámí vedoucí
výběrů zástupci ČKA nejpozději v sobotu do 18 hodin. V 18,30
bude provedeno rozlosování: vylosovaná čísla 1 a 2 postupují
přímo do 2. kola, dále se v 1.kole utkají 3-14, 4 -13, 5-12, 6-11,
7-10, 8-9. Utkání o 3. místo se nehraje, oba poražení
semifinalisté obsadí 3. místo
c) obě soutěže se hrají dle Pravidel a Soutěžního řádu ČKA
b) Před prvním utkáním mají hráči právo na rozcvičení na dráze
v počtu 8 hodů do plných. V případě postupu již rozcvičení před
startem není možné.

14. Startují :

Hráči dorostenecké věkové kategorie, kteří v soutěžní období od
1.7.2010 do 30.6.2011 dosáhnou věku 15 až 18 let (datum
narození 1.7.1992 až 30.6.1996) a předloží platný registrační
průkaz.

15. Časový rozvrh :

Sobota 18. prosince 2010
• do 10,00prezence hráčů
• 10,15 slavnostní zahájení
• 10,30 zahájení startu družstev – po skončení
vyhlášení výsledků a předání cen
• 18,30 soutěž trenérů na 2 x 20 hs
• 20,00 seminář trenérů mládeže
Neděle 19. prosince 2010
• 8,00 zahájení soutěže ve sprintu a
tandemů– po skončení vyhlášení
výsledků a předání cen

16. Námitky :

Námitky projedná řídící komise ve složení : hlavní
rozhodčí, ředitel turnaje a delegát ČKA. Proti rozhodnutí
se nelze odvolat.

17. Vybavení kuželny :

a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením čl. 10
Pravidel kuželkářského sportu.
b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být
provozuschopná. V případě poruchy se signalizace vypne
jen na té dráze, kde není funkční.
c) ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a
totalizátoru, musí být provozuschopné.
d) V průběhu soutěže musí být přítomen pracovník
technického dozoru.

18. Poznámka :

Upozorňujeme všechny vedoucí, že zodpovídají za
chování svých svěřenců na ubytovně. Žádáme Vás
proto o zajištění dohledu tak, aby nenastaly žádné
problémy s porušováním režimu ubytovny.

František MAJER, v.r.
předseda KM ČKA

