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ROZPIS

1. mistrovství
Pardubického kraje

dvojic
na 2×200 hs

„Open pardubická dvojka“

konané
v České Třebové

26. srpna až 5. září 2010

Pardubický kuželkářský svaz
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Všeobecná ustanovení
(1) Vypisovatel Pardubický kuželkářský svaz

(2) Pořadatel Pardubický kuželkářský svaz

(3) Hrací dny 25. 8. 2010 až 5. 9. 2010;

 – ve všechní dny se začátkem startu od 16:00 a 18:00;

 – v sobotu a neděli se začátkem startu od 9:30 a pak vždy po 2 hodinách, poslední čtveřice 
hráčů nastoupí v 19:30.

(4) Místo konání Kuželna TJ Lokomotiva Česká Třebová

(5) Ved. funkcionáři Ředitel:   Jiří John

    M: 607 888 210

    e-mail: jiri.john@seznam.cz

 Rozhodčí:  deleguje pořadatel

(6) Právo účasti Právo účasti má hráč, resp. hráčka, registrovaný i neregistrovaný (dále jen “hráč”), který 
v soutěžním ročníku 2010 – 2011 (období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011) dovrší 15 a více let věku. 
Za registrovaného hráče se považuje hráč, který je registrovaným členem některého národního 
kuželkářského svazu.

(7) Startovné 350,- Kč za dvojici je splatné před vlastním zahájením startu.

(8) Přihlášky Je nutno zaslat nejpozději do 10. srpna 2010 na e-mail ředitele mistrovství. V přihlášce uveďte 
jméno a příjmení, datum narození; u registrovaných hráčů také oddílovou příslušnost.

 Přehled o přihlášených bude zveřejňován průběžně na webových stránkách oddílu na adrese 
http://lokoct.czechian.net/.

(9) Ubytování Ubytování se nezajišťuje.

Technická ustanovení
(10) Předpis Hraje se dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu, pokud tento rozpis nestanoví 

jinak.

(11) Systém Hraje se 200 hs přes čtyři dráhy. Dvojice hráčů nastupuje současně na sousední dráhy. Časový 
plán nástupu dvojic na dráhy stanoví pořadatel dle došlých přihlášek. Hráč má právo na rozcvi-
čení v počtu 8 hodů do plných před zahájením startu.

 Každá dvojice může absolvovat pouze jeden start.

 Oficiální časový rozvrh nástupu hráčů ke startu bude k dispozici na adrese

 http://lokoct.czechian.net/ nejpozději do 15. srpna 2010. Časový rozvrh bude distribuován 
také prostřednictvím mailové pošty těm, kteří o to požádají ředitele turnaje.

(12) Vybavení kuželny a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 6 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 provozuschopná.

 d) Hráči mohou používat vlastní koule (dále jen „osobní koule“) od oficiálních držitelů licence a 
výrobců. Koule musí splňovat náležitosti dle příslušných technických předpisů.

 e) Používání osobních koulí je povoleno. Platí následující pravidla:

  1. Při vlastní hře musí mít hráč nejméně dvě koule.

  2. Soupeř (protihráč) nesmí takové koule použít. V případě porušení tohoto zákazu jej 
rozhodčí napomene a následné opakované porušení tohoto zákazu kvalifikuje jako nesportovní 
chování ve smyslu čl. 26 Pravidel kuželkářského sportu (neuposlechnutí pokynu rozhodčího) jen 
v tom případě, že osobní koule mají odlišné barevné provedení než mají koule v zásobníku, a lze 
je tedy vizuálně bezpečně odlišit.

  3. V případě, kdy se osobní koule nestačila vráti do zásobníku, může hráč použít kouli 
pořadatele.

  4. Pokud se osobní koule nestačí vrátit do zásobníku a je v něm k dispozici koule pořa-
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datele, nepovažuje se to za důvod k přerušení hry.

 5. Za všechny vzniklé škody na osobních koulích nese plnou odpovědnost jejich vlastník.
Obchodní názvy koulí a loga na výrobku dle přehledu licencí schválených WNBA k únoru 2006:

Aramit
 nové staré

Cassiopaya Leukorit Novopur RAY “SF” Winner

(13) Námitky Dle Pravidel a Soutěžního řádu. Vklad se předává rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá 
vklad ve prospěch pořadatele.

(14) Vítěz a ceny a) Výsledky se vyhodnocují takto:

 aa) absolutní pořadí všech dvojic v členění na registrované a neregistrované dvojice,

 ab) dvojice žen v členění registrované a neregistrované dvojice,

 ac) absolutní pořadí smíšených dvojic bez ohledu na registraci,

 v případě, že v příslušné kategorii odehrají nejméně tři dvojice.

 b) Pokud ve dvojici startuje jeden registrovaný a jeden neregistrovaný hráč či hráčka, vyhodnotí 
se taková dvojice mezi registrovanými.

 c) Hráč vítězné dvojice v každé vyhodnocované kategorii podle písm. aa) až ac) získá titul „Mistr 
Pardubického kraje 2010“ a pohár.

 d) Hráč dvojice na 2. a 3. místě v absolutním pořadí podle písm. aa) tohoto článku (v členění 
registrovaných a neregistrovaných hráčů), získá pohár.

 e) Předání pohárů bude dohodnuto individuálně s oprávněnými.

 

V Ústí nad Orlicí dne 25. dubna 2010

Jiří John

Předseda PKS


