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Kategorie: Muži 

Všeobecná ustanovení 

 1. Pořadatel Z pověření VV SKKS uspořádá TJ Sokol Benešov  

 2. Termín 28. - 29. ledna 2023 

 3. Místo konání kuželna TJ Sokol Benešov  

 4. Funkcionáři Ředitel:   Karel Palát 
   Hlavní rozhodčí: Karel Drábek  
   Rozhodčí:  Ladislav Žebrakovský 

  5. Úhrada VV SKKS hradí: 

           a) Pořadateli náklady na uspořádání mistrovství dle smlouvy, rozhodčím 

    a funkcionářům odměnu dle směrnic VV SKKS. 

b) závodníci uhradí: startovní poplatek ve výši 250,- Kč / hráč převodem na 
účet č. 2201504634/2010 do 20.01.2023. Každý oddíl je povinen uhradit 
částku za tolik hráčů kolik nahlásil STK v přihlášce.  

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  V kvalifikaci startuje 48 hráčů v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy (1-4). Hráči 
nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu je určeno dle časového 
rozpisu. Hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou opustit místo konání 
mistrovství před skončením kvalifikace. 
Do finále postupuje 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 (na dráze č. 1 bude finále začínat 
hráč, který v kvalifikaci skončil na 16. místě). Celkové pořadí se určí na 
základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. 

 9. Podmínka účasti       Platnou registraci - uhrazený členský příspěvek ČKA. 

10.  Startují a) Hráči, kteří v soutěžním ročníku 2022/23 dosáhnou věku 24 až 59 roků. 

                            b) Hráči dle určeného klíče daným dle požadavků oddílů:  

   Sadská 5, Kosmonosy 7, Tehovec 5, Kolín 5, Benešov 6, Příbram 2, 
Poděbrady 4, Kutná Hora 2, Neratovice 2, Červené Pečky 1, Lhotka 1, 
Kostelec 4, Vlašim 4 

                                          
 11. Časový rozvrh  Sobota 28.1.2023   8:30 - 9:00 kontrola dokladů, rozlosování  
                                              9:00 zahájení kvalifikace  

   Neděle 29.1.2023   9:00 finále – společný nástup a vyhlášení výsledků 

Finále - slavnostní nástup všech finalistů, zahájení finále, po jeho skončení 
slavnostní nástup všech finalistů, vyhlášení výsledků a předání medailí. 

    
 
 



Časový rozpis nástupu závodníků ke svému startu: 

     9:00 – Benešov, Vlašim, Příbram, Lhotka (13 hráčů) 
   12:00 – Tehovec, Poděbrady, Kutná Hora, Červené Pečky (12 hráčů) 
   15:00 – Sadská, Neratovice, Kostelec (11 hráčů) 
   18:00 - Kolín, Kosmonosy (12)  
 
Tyto časové údaje jsou předpokládanými nástupy hráčů, v zájmu hladkého průběhu mistrovství se 
prosím dostavte přibližně jednu hodinu před nástupem ke hře. Organizační pracovník žádá účastníky, 
aby tři dny před startem potvrdili účast všech přihlášených za jednotlivé oddíly. Kontaktní informace 
jsou uvedené v bodě 14 d). 
   
12. Námitky Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad 100 Kč se předává hlavnímu rozhod-

čímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch SKKS. Námitku je 
oprávněn podat hráč nebo jeho trenér. 

 13. Vítěz a ceny Vítěz získává titul „Mistr Středočeského kraje 2023“, diplom, medaili. Hráči 
na 2. a 3. místě diplom a medaili.  

 14. Různé 

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

b) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK SKKS do 3 dnů po skončení 
mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků. 

c) Do finále MČR jednotlivců konaného dne 13.5.-14.5.2023 postupují 4 
hráči. Hráči na 2. - 12. místě z MČR 2022 v kombinaci získávají po 1 místě 
pro KKS, který je na MČR přihlásil. Místem konání MČR mužů 2023 je 
kuželna v Trutnově. 

d) Organizační pracovník:  

Karel Palát, e-mail: karelpalat@seznam.cz   tel.: 604 910 502  

e) Každý hráč má právo na pět minut rozcvičení na dráze, kde začíná svůj 
start, v disciplíně do plných. 

f) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro výše uvedené rozhodčí, 
pořadatel je uvědomí. 

g) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním 
prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a 
po každých dvou blocích hráčů. 

V Tehovci, dne 18. prosince 2022. 

mailto:karelpalat@seznam.cz


Kódy oddílů pro platby startovného 

 
1902010111  TJ Sokol Benešov 
1902010211  Spartak Vlašim 
1902020111  TJ Lhotka 
1902290111  TJ Sokol Červené Pečky 
1902290211  TJ Sokol Kolín 
1902290411  TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy 
1902310111  TJ Sparta Kutná Hora 
1902350111  TJ Neratovice 
1902360211  KK Kosmonosy 
1902360311  TJ AŠ Mladá Boleslav 
1902400211  KK SDS Sadská 
1902400311  Kuželkářský klub Jiří Poděbrady 
1902510111  TJ Sokol Brandýs nad Labem 
1902510211  TJ Sokol Tehovec 
1902560111  TJ Kovohutě Příbram 

 

Platby startovného pro všechny kategorie (včetně juniorských) zadejte nejpozději do 
20.01.2023. 

 

Číslo účtu SKKS pro platby:  2201504634 / 2010 


