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Středočeský krajský kuželkářský svaz

Kategorie:

Žákyně, Žáci, Dorostenky, Dorostenci,
Juniorky, Junioři, Ženy, Muži, Seniorky, Senioři
Doplnění informací ke Mistrovství ČR 2020 - termíny a místa konání, počty postupujících:

Postupové klíče
• Obhájce titulu z roku 2019 (v kombinaci) má právo přímého postupu do finálového turnaje. Pokud svého práva
nevyužije, připadá jeho postupové místo tomu KKS, který ho na Mistrovství ČR 2019 přihlásil.
• Každý KKS má právo postupu 2 zástupců (muži, ženy, senioři, seniorky) nebo 1 zástupce (junioři, juniorky, dorost a
žactvo).
• V kategorii dorostu postupuje prvních 13 hráčů z ČPD, v kategorii žactva prvních 13 hráčů z PMN starších žáků, v
kategorii juniorské prvních 7 hráčů z Poháru juniorů
• Zbylá místa pro svůj KKS získávají v kategorii mužů, žen, seniorů a seniorek hráči na 2. – 20. místě pořadí kombinace
MČR 2019, v kategorii juniorů hráči na 2. – 15. místě pořadí kombinace MČR 2019, v kategorii juniorek hráčky na 2.
– 7. místě pořadí kombinace MČR 2019 a v dorostenecké kategorii hráči na 2. - 9. místě pořadí MČR 2019.
• Postupová místa, která má KKS přidělena, ale která neobsadí, budou u kategorií mužů, žen, seniorů a seniorek
přidělena dalším KKS dle umístění hráčů v MČR 2019 na pozicích, která nezajišťují postupové místo do finále, u
juniorské kategorie, dorostu a žactva přechází na další hráče v pořadí PJ, ČPD či PMN.
• Nevyužitá postupová místa, přidělená na základě umístění v PJ, ČPD a PMN, přechází na následující hráče dle
umístění v PJ, ČPD a PMN.
• Pokud se dva či více KKS dohodnou na uspořádání společného mistrovství kraje, ze kterého se hráči kvalifikují na
MČR, je celkový počet postupujících ze společného mistrovství dán součtem přidělených míst zúčastněným KKS.
Muži, ženy, senioři – Finále 48 (1+28+19)
• Kvalifikace o finále 120 hs, Finále 120 hs.
• Každý KKS má 2 postupová místa + obhájce 29
• Hráči na 2. – 20. místě z MČR 2019 v kombinaci získávají po 1 místě pro KKS, který je přihlásil 19
• Kvalifikace o finále: 48, finále: 24.
• Vítěz kombinace získává titul Mistr ČR.
• Vítěz finále získává titul Mistr ČR na 120 hs.

Seniorky – Finále 36 (1+28+7)
• Finále 120 hs.
• Každý KKS má 2 postupová místa + obhájce 29
• Hráčky na 2. – 8. místě z MČR 2019 v kombinaci získávají po 1 místě pro KKS, který je přihlásil 7
• Finále: 36.
• Vítězka získává titul Mistryně ČR.
Junioři – 36 (1+14+7+14)
• Kvalifikace o finále 120 hs, Finále 120 hs.
• Každý KKS má 1 postupové místo + obhájce 15
• Prvních 7 hráčů Poháru juniorů 7
• Hráči na 2. – 15. místě z MČR 2019 v kombinaci získávají po 1 místě pro KKS, který je přihlásil 14
• Kvalifikace o finále: 36, Finále: 24.
• Vítěz kombinace získává titul Mistr ČR.
• Vítěz finále získává titul Mistr ČR na 120 hs.
Juniorky – 28 (1+14+7+6)
• Kvalifikace o finále 120 hs, Finále 120 hs.
• Každý KKS má 1 postupové místo + obhájkyně 15
• Prvních 7 hráček Poháru juniorů 7
• Hráčky na 2. – 7. místě z MČR 2019 v kombinaci získávají po 1 místě pro KKS, který je přihlásil 6
• Kvalifikace o finále: 28, Finále: 20.
• Vítězka kombinace získává titul Mistryně ČR.
• Vítězka finále získává titul Mistryně ČR na 120 hs.
Dorostenci a dorostenky – 36 (1+14+13+8)
• Každý KKS má 1 postupové místo + obhájce 15
• Prvních 13 hráčů ČPD 13
• Hráči na 2. - 9. místě z MČR 2019 získávají po 1 místě pro KKS, který je přihlásil 8
• První den – klasický turnaj MČR na jeden start – 120 hs, vítěz získává titul Mistr ČR.
• Druhý den – MČR ve sprintu, kam postoupí 16 nejlepších z klasického MČR, nasazení 1-16, 2-15 atd. Vítěz získává
titul Mistr ČR ve sprintu.
Žáci a žákyně – 28 (1+14+13)
• Každý KKS má 1 postupové místo + obhájce 15
• Prvních 13 hráčů PMN starších žáků 13
• První den – klasický turnaj MČR na jeden start na 100 hs, vítěz získává titul Mistr ČR.
• Druhý den – MČR ve sprintu, kam postoupí 16 nejlepších z klasického MČR, nasazení 1-16, 2-15 atd. Vítěz získává
titul Mistr ČR ve sprintu.
Dvojice muži, ženy, smíšené – 20 dvojic
• Dvojice se kvalifikují ze série kvalifikačních turnajů.
• Turnaj na jeden start.
• Vítězná dvojice získává titul Mistr ČR ve dvojicích.
Tandem muži, ženy, smíšené – 16 tandemů
• Tandemy se kvalifikují z finálového turnaje dvojic: postupuje 16 nejlepších.
• Nasazení 1-16, 2-15 atd.
• Vítězná dvojice získává titul Mistr ČR v tandemech.
Finále Poháru ČKA muži, ženy – 2×4 družstva
• Muži a ženy o 1. - 4. místo.
• Semifinále, finále a utkání o 3. místo soutěže dle rozlosování nadstavbové části.
• První den – semifinále.
• Druhý den – utkání o 3. místo a finále.

Časový pořad turnajů
• U kategorií dospělých (muži, ženy, senioři, junioři a juniorky) bude předem stanoven (vylosován) časový pořad
kvalifikace o finále s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků, to znamená, že každý hráč bude vědět čas svého
startu. Losování pořadí startu na místě se nebude konat. Jmenovitá startovní listina kvalifikace pro finále bude
stanovena dle konkrétních přihlášek a rozpisu. Slavnostní nástup se uskuteční před zahájením finále a na závěr
mistrovství, kdy budou vyhlášeny výsledky, mistři ČR v kombinaci a na 120 hs a další medailisté.
• V kategorii seniorek se pořadí startu v turnaji vylosuje na úvodním slavnostním nástupu. Hraje se na jeden
start a MČR bude zakončeno slavnostním nástupem s vyhlášením výsledků a mistryně ČR.
• V dorosteneckých a žákovských kategoriích se pořadí startu v turnaji vylosuje na úvodním slavnostním nástupu.
Druhý den proběhne MČR ve sprintu v dané kategorii pro 16 prvních hráčů z klasického MČR. MČR bude
zakončeno slavnostním nástupem s vyhlášením výsledků a mistrů ČR jednotlivců a sprintu.
• U MČR dvojic se pořadí startu vylosuje na úvodním slavnostním nástupu. Druhý den proběhne MČR v tandemech v
příslušné kategorii pro 16 prvních dvojic z MČR dvojic. MČR bude zakončeno slavnostním nástupem s vyhlášením
výsledků a mistrů ČR dvojic a tandemů.
• Finálová část Poháru ČKA proběhne dle rozpisu a rozlosování příslušné soutěže.

Přehled kvót postupujících na MČR jednotlivců

V Tehovci, dne 12. února 2020

