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Všeobecná ustanovení 
1. Soutěže řídí Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu prostřednictvím své Sportovně technické 

komise.  

2. Pořadatel Pořadatelem utkání je družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě. 

3. Účastníci Jsou jmenovitě uvedeni v příloze Rozlosování včetně drah, na kterých budou hrát svá domácí utkání. 

4. Termíny 
utkání 

Program všech utkání je uveden v příloze Rozlosování. Daný pořad a začátky utkání jsou závazné bez 
další korespondence.  

Jako hrací termín je určena neděle se začátkem v 9:00 nebo 10:00 hodin. Po dohodě družstev je možné 
utkání kdykoliv předehrát i bez vyžádání souhlasu STK.  

Přeložit utkání na pozdější termín je možné pouze se souhlasem STK (SŘ čl.9, odst.4) a bude 
povoleno jen ve výjimečném a mimořádném případě. 

5. Úhrada Technické a organizační náklady na uspořádání utkání hradí vždy pořadatel utkání, vlastní družstva 
startují na náklady svých oddílů či klubů. 

Technická ustanovení 
6. Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů (pokud tento Rozpis některou část neupravuje), 

tohoto Rozpisu včetně jeho příloh a případných doplňků Rozpisu, uveřejněných ve Zpravodaji soutěže. 

7. Systém 
soutěží 

Tříčlenná družstva mládeže hrají dvoukolovým systémem každý s každým formou vzájemných zápasů 
dle rozlosování. – disciplina 3×100 hodů sdružených přes dvě nebo čtyři dráhy. Všechna zúčastněná  
družstva po základní části si zahrají ještě tzv. Velké finále turnajovým způsobem na kuželně CB 
Dobřany kde budou i předány poháry,diplomy,medaile za umístění v dlouhodobé části a samostatně 
bude vyhodnocen závěrečný turnaj. 

8. Způsob 
bodového 
hodnocení 

a) Ve všech soutěžích se hodnotí výsledky utkání Bodovacím způsobem, uvedeným v Soutěžním řádu 
čl. 18 jako – Národní hodnocení (šestnáctibodové) 

b) V případě hodnocení jednotlivců o pořadí rozhoduje 

1. Celkový počet bodů získaných za výkony v jednotlivých utkáních (viz. tabulka na konci 
rozpisu) v součtu s body hodnocení GradPrix (nejlepší hráč utkání získá 6 bodů … nejhorší 1 
bod – pokud se bude střídat rozdělí se oba hráči o bodový zisk, který dohromady získali) 

2. Celkový průměr poražených kuželek ze všech utkání 

c) O konečném pořadí družstev v tabulce rozhodují postupně kriteria v tomto pořadí: 

1.  Celkový počet získaných bodů za vítězství a nerozhodné výsledky 

2. Celkový rozdíl dosaženého skóre 

 

9. Startují Soutěže se může zúčastnit mládež – dorostenci, dorostenky, starší žáci a žákyně narození v rozmezí 
termínů – nejmladší 30.6.2002, nejstarší 1.7.1996. Mladší žactvo (tj.narození 1.7.2002 a později) 
nemůže v soutěži startovat !!! 

10. Povinnosti 
družstev 

a) Oddíly zašlou na adresu vedoucího soutěže řádně a úplně vyplněnou Soupisku družstva a to do 
10.září 2014 pro podzimní část a do 10.1.2015 pro jarní část -- E-mailem !!!! Pokud oddíl pro jarní 
část soutěže novou soupisku nezašle, platí původní podzimní soupiska automaticky i pro jarní část. 

b) Družstva po skončení soutěže provedou vyhodnocení úrovně a organizace soutěží a spolu se svými 
připomínkami, názory a návrhy zašlou na STK do 14 dnů po posledním kole soutěže. 

11. Rozhodčí a) Kvalifikovaného rozhodčího zajišťuje pořádající družstvo dle ustanovení bodu 19. tohoto rozpisu. 



Řídící svaz si ale vyhrazuje právo jednorázového delegování rozhodčího dle své úvahy.  

b) Řádný úbor rozhodčího – jednobarevná košile s odznakem a černé kalhoty – je povinný.  

c) Provedení nástupů na zahájení a ukončení utkání je pro rozhodčího i družstva povinné. 

d) Rozhodčí odpovídá za správnost i úplnost originálu Zápisu o utkání, má právo vyžádat si jeho 
opravu či doplnění a celý Zápis podepisuje jako poslední. Při splnění podmínek náleží rozhodčímu 
odměna za výkon funkce ve výši 100 Kč. 

e) Dojde-li z důvodu poruchy nebo i z jiného důvodu k přerušení hry u některého hráče, je rozhodčí 
povinen zastavit také čas u jeho soupeře, proti kterému hraje. 

12. Vedoucí 
domácího 
družstva 

Je povinen v závěru utkání předat rozhodčímu vyplněný Zápis o utkání (tj. včetně výsledků) ke kontrole 
správnosti a úplnosti a k podpisu. Dále je povinen zprostředkovat výplatu rozhodčímu za výkon funkce 
rozhodčího. 

13. Oba vedoucí Vedoucím družstev se doporučuje v Zápisu stručně zhodnotit průběh utkání z pohledu svého družstva a 
dále mají možnost vyjádření se k regulérnosti utkání i k činnosti rozhodčího. 

14. Námitky Viz Správní a Disciplinární řád ČKA, článek 43 až 47. 

15. Rozcvička na 
dráze 

Každý hráč základní sestavy má právo na rozcvičení na dráze kde začíná svůj start, střídající hráč toto 
právo nemá. Délka rozcvičky je 5 minut (pět minut) a její zahájení a ukončení vyhlašuje pro nastupující 
hráče rozhodčí společně. Nenastoupí li hráč k zahájení rozcvičení, tj. k úvodnímu představení 
nastupujících, ztrácí právo ke startu.  

16. Postup a 
sestup 

Ze soutěže není stanoven žádný postup ani sestup. 

17. Delegát svazu Níže vyjmenovaní funkcionáři – jsou oprávněni kdykoliv automaticky vykonávat funkci Delegáta svazu, 
pokud v daném utkání nejsou zainteresováni (rozhodčí, hráč, trenér atd.). 

Karel Bok, Roman Pivoňka, Jan Koubský, Martin Provazník 

18. Povinnosti 
pořádajícího 
družstva 

a) Zajištění kvalifikovaného rozhodčího. Pořádajícímu družstvu se ukládá povinnost zajistit k utkání 
kvalifikovaného rozhodčího (jeho povinnosti jsou v bodě 11).  

b) Pro rozhodčího musí být k disposici na kuželně Rozpis soutěže – odpovídá pořádající družstvo. 

c) V soutěži se používají výhradně tiskopisy (SOUPISKA a ZÁPIS O UTKÁNÍ), které jsou v příloze 
tohoto Rozpisu. 

d) Za zaslání Zápisu o utkání na nepatřičném tiskopise, pozdě, nebo na chybně či neúplně vyplněném 
formuláři, je předem určena automatická pokuta ve výši 100,- Kč. 

e) Pořádající družstvo je povinno zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny nebo v její 
blízkosti občerstvení. 

19. Vedení 
soutěže 

Vedoucím soutěže je: 

Koubský Jan  B: 601 333 921 
U Keramičky 266   
334 42 Chlumčany hlášení výsledků   e-mail:janml.koubsky@seznam.cz 
 
Vedoucí soutěže vede výsledkovou agendu, vydává Zpravodaj a v oblasti Zápisů o utkání je oprávněn 
k uložení pokuty ve smyslu bodu 18, odst.d.  

Ve všech ostatních případech rozhoduje o průběhu soutěže STK Plzeňského krajského kuželkářského 
svazu. Námitky (viz bod 14) proti výsledkům utkání, nedostatkům v průběhu soutěže, případně proti 
činnosti vedoucího soutěže, posílejte na předsedu STK PlKuS:  

Karel Bok, tel.: 776 233 437, e-mail: bokkarel@seznam.cz 

 

mailto:janml.koubsky@seznam.cz
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20. Zasílání 
výsledků o 
utkání 

Pořádající družstvo má povinnost odeslat řádně a úplně vyplněný Zápis o utkání na adresu vedoucího 
soutěže,  a to výhradně elektronickou poštou v den utkání. 

Oddíly jsou povinny používat pro zasílání Zápisů pouze formulář (ve formátu MS Excel), dodaný 
vedoucím soutěže. 

Originál Zápisu o utkání je oddíl povinen archivovat (a na požádání být schopen předložit) do konce 
soutěžního ročníku 2014-2015.  

21. Různé a) Sportovně technická komise je oprávněna ukládat za neplnění povinností daných Sportovně-
technickými předpisy a Rozpisem soutěže pokuty až do výše 500,- Kč. V případě nezaplacení 
pokuty v uloženém termínu se družstvu automaticky zastavuje závodní činnost do doby zaplacení a 
všechna utkání, v této době odehraná, prohrává automaticky kontumačně. 

b) Družstvo odpovídá za provinění svých hráčů. V případě neoprávněného startu hráče budou 
družstvu, za které tento hráč v utkání nastoupil, odečteny v konečné tabulce dva body. 

Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto Rozpisem soutěže nebo jeho případnými budoucími 
doplňky či vysvětlením, platí všeobecně ustanovení SPORTOVNĚ TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ   
(Pravidla, SŘ , Řád rozhodčích atd.). 

 

+ BODOVÁNÍ ZA VÝKON: 

 
 

TABULKA č. 1 
Výkon Body Výkon Body Výkon Body Výkon Body Výkon    Body 

350 1 375 6 396 11 411 16 426 21 
355 2 380 7 399 12 414 17 428 22 
360 3 385 8 402 13 417 18 430 23 
365 4 390 9 405 14 420 19 431 24 
370 5 393 10 408 15 423 20 +1 +1 

 
 

 
Přílohy: 
- Rozlosování soutěžního ročníku 2014 – 2015 + adresář org. pracovníků oddílů 
- Zápis o utkání 
- Formulář „Sestava družstva“ 
- Formulář „Soupiska“ 


