
     TJ Lomnice – oddíl kuželek  
 Mistrovství oddílu pro rok 2023 
 

Rozpis Mistrovství 
Místo konání: Kuželna TJ Lomnice, Sokolovská 224, Lomnice. 

Termín konání: 17. a 18. prosince 2022 (sobota a neděle). 
Ve výjimečných odůvodněných případech je možné domluvit náhradní termín. 

Disciplína:  120 hodů sdružených, dle platných pravidel kuželkářského sportu. 

Časový rozvrh: Každý hrací den – 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00.  
 Start každého bloku hráčů v daný čas dle přihlášek hráčů.  
Hrací pořad bude na webu oddílu. 

Systém: Dle STP mohou všichni hráči startovat pouze ve své kategorii.  
Senioři a seniorky – hráči, kteří dosáhli v tomto soutěžním ročníku 60 a více let. 
Hráči musí startovat nejméně ve dvojici, optimální je čtveřice. Startující hráči si 
navzájem kontrolují výkony. Dráhy, ze kterých budou začínat start, si hráči 
dohodnou v každém bloku individuálně, případně při nedohodě se určí losem.  

Přihlášky: Přednostně přes formulář na webu oddílu - http://lomnice.kuzelky.net/, přes 
WhatsApp, v krajním případě mailem či libovolným způsobem telefonicky.  
Hrací pořad bude průběžně aktualizován. 
Konečný termín pro přihlášky je 16. 12. 2022. 

Výsledky: Výkony hráčů se zapisují do formuláře ve formátu MS Excel v centrálním počítači 
na kuželně, a to každou dráhu. Označené výpisy z tiskárny se uloží u stolku 
k případné kontrole.  

Postup: Do finále MJ KvKKS postupují: 
Muži   – 3  
Senioři  – 5 
Ostatní kategorie: ženy, seniorky, juniorstvo, dorost a žactvo postupují přímo do 
finále MJ KvKKS. Start všech hráčů ve finále MJ KvKKS je ovšem podmíněn startem 
v Mistrovství oddílu. 

MJ KvKKS: Termíny jednotlivých finálových turnajů 
Muži     28. – 29. 1. 2023 Hazlov  32 hráči  
Ženy    28. 1. 2023   Teplá   všechny 
Senioři    28. – 29. 1. 2023 Aš   28 hráčů 
Seniorky    28. 1. 2023  Lomnice  všechny 
Juniorstvo   28. 1. 2023  Lomnice  všichni 
Dorost, Žactvo  7. 1. 2023  Karlovy Vary  všichni 

  

Hanuš Slavík 

7. 12. 2022 
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