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Výkonný výbor kuželek – REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL 
 

R O Z P I S 

kvalifikačního turnaje pro krajský přebor  j e d n o t l i v c ů  pro rok  2 0 2 

2 

ve dnech 08. ledna 2022 

========================================== 

 

1/ Všeobecné ustanovení : 

 

Základem pro účast na kvalifikační turnaj pro krajský přebor jednotlivců je účast na 

přeboru oddílu a nominace jednotlivých oddílů.      

     Výběr vlastních hráčů provádí oddíl na základě této účasti.  
 

2/ Řízení soutěží provádí domácím oddílem delegovaní rozhodčí. 

                  

Rozhodčí vypracují 1x výsledkovou listinu a předají ji na adresu  předsedy STK (Bilíček 

Martin, Svobody 494, Horní Benešov, 793 12 nebo e-mail: martin.bilicek@seznam.cz. 

Rozhodčí spolu s ředitelem turnaje předají při konečném nástupu tři diplomy a příslušný 

počet rozpisů oblastního přeboru jednotlivců postupujícím. V případě, že se postupující 

nebude chtít zúčastnit oblastních přeborů, je povinen toto oznámit výboru oddílu, který 

informuje předsedu  STK, aby se mohl včas zajistit náhradník. Je nutné neúčast oznámit co 

možná nejdříve, nejpozději do10. 01. 2022. 
 

3/ Pořadatelem přeborů  je kuželkářský oddíl pověřený OKS : 

 

- TJ Jiskra Rýmařov –  kategorie senioři, ženy  

- TJ Horní Benešov –  kategorie muži 

Pořádající oddíl zajistí účast ředitele přeboru, rozhodčí, opraváře automatů, zdrav. dozor a 

občerstvení. 
 

4/ Účastníky přeborů jsou hráči a hráčky oddílů okresu, kteří se zúčastnili přeboru oddílu 

pro rok 2022 nebo jsou oddílem delegováni. Na základě účasti  

v ligových a ostatních soutěžích i na základě požadavků oddílů byl výborem  

OKS pro kvalifikační turnaj pro krajský přebor stanoven tento postupový klíč: 
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Datum Kuželna Kategorie Celkem 
M. Beroun Břidličná Rýmařov H. Benešov 

Kuž. H. 

Benešov 
Bruntál 

so 08.01. H. Benešov Muži 32 5 5 7 9 3 3 

so 08.01. Rýmařov Senioři 20 1 3 4 5 3 4 

so 08.01. Rýmařov Ženy 9 2 - 3 4 - - 
 

 

 

5/    Termíny jednotlivých soutěží : 

 

MUŽI :    sobota 08. ledna 2022   9,00 hod      

SENIOŘI :    sobota 08. ledna 2022   9,00 hod 

ŽENY :    sobota 08. ledna 2022   15,00 hod 

              

6/ Přihlášky : 

Předají se rozhodčím v době prezentace. 

 

7/ Úhrada :  

Částky za pronájem kuželny budou hrazeny z finančních příspěvků oddílů. V kategorii 

muži, ženy, senioři bude hrazeno startovné hráčem ve výši 100,- Kč. Ostatní náklady 

účastníků přeboru hradí vysílající oddíl. 

 

Technická ustanovení : 

 
 

8/ Předpis - soutěží se podle platných Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu a 

podle tohoto rozpisu. 

 

9/ Startují  - v kategorii mužů  a žen hráči a hráčky 24 let a výše  

(nar.01.07.62 – 30.06.98) 

      v kategorii seniorů hráči 60 let a více  

(nar. 30.06.62 a starší) 

                        

Určujícím měřítkem pro zařazení hráče do kategorie je věk, kterého dosáhne v tomto 

soutěžním roce (Prav. 1.6 Soutěžního řádu). 

Pozor!  Muži a ženy mohou startovat pouze v jedné kategorii. Buď ve své kategorii 

nebo v kategorii seniorů či seniorek!! 

 

10/   Povinnosti účastníků : 

     - zúčastnit se osobně a v udaném čase prezentace a losování 

     - zaplatit startovné  

     - nastoupit v dresu mateřského oddílu 

       

11/   Discipliny a systém : 
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MUŽI :     -  prezentace, losování       8,30 hod 

       zahájení- 120 h.s.     9,00 hod 

       (jeden nához) 

Účastníci budou rozděleni na dvě skupiny. První skupinu hned ráno od 8,30 hod budou tvořit 

oddíly: Bruntál (3), Rýmařov (3), H. Benešov (5), M. Beroun (5). Ve 12,30 se dostaví 

k losování: Břidličná (5), Rýmařov (4), H. Benešov (4), Kuž. H. Benešov (3). 

 

SENIOŘI :      -  prezentace, losování     8,30 hod 

       zahájení - 120 h.s.     9,00 hod 

       (jeden nához) 

ŽENY :     -  prezentace, losování    14,30 hod 

       zahájení - 120 h.s.     15,00 hod 

       (jeden nához) 

 

 

 

12/   Postup do krajského přeborů z kvalifikačního turnaje: 
 

 

datum SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. SO 29.01. 

disciplína 1x120hs 1x120hs 1x120hs 1x120hs 1x120hs 1x120hs 1x120hs 1x120hs 1x100hs 1x100hs 

kategorie   muži   ženy senioři seniork

y 

junioři juniork

y 

dorost doroste

nky 

žáci žákyně 

místo  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Počet 

postupující

ch 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

*POZNÁMKA: Přímý postup na krajské přebory 

 

 

 

 

 

 

Martin Bilíček                                                          Miroslav Petřek 

předseda STK-REGION Bruntál    předseda REGION Bruntál 


