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Všeobecná ustanovení 
 

1. Soutěž řídí         Výkonný výbor Plzeňského krajského kuţelkářského svazu prostřednictvím své Sportovně 
technické komise.  

2. Pořadatel 
 
Pořadatelem utkání je druţstvo 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 bude uveden v příloze „Rozlosování Přeboru plzeňského kraje 
2015/16“. Daný pořad a začátky utkání jsou závazné bez další korespondence (mimo 
vzájemných utkání druţstev jednoho oddílu – viz dále). 
Po dohodě druţstev je moţné utkání kdykoliv předehrát i bez vyţádání souhlasu STK. Platí 
však povinnost oznamovací, tj. změnu termínu (předehráni) musí oddíl oznámit na STK 
nejpozději 3 dny před utkáním. 

  
Přeloţit utkání na pozdější termín je moţné pouze se souhlasem STK (SŘ čl. 9, odst. 4) a 
bude povoleno jen ve výjimečném a mimořádném případě. Vzájemná utkání druţstev 
jednoho oddílu je nutné v jarní části soutěţe předehrát a to do 1.3 2016, pokud los neurčuje 
jiţ dříve. V podzimní části není předehráni poţadované. 

 
5. Úhrada 

 
Technické a organizační náklady na uspořádání utkání hradí vţdy pořadatel utkání, vlastní 
druţstva startují na náklady svých oddílů či klubů. 

 
6. Poplatky 

 
Pro účast v soutěţích je vyhlášeno startovné v této výši: 
Plzeňský krajský přebor (PPlK)  --- 500,-Kč 

  
Všechny poplatky musí být uhrazeny Plzeňskému krajskému kuţelkářskému svazu do 1. 
září 2015, pod sankcí vyloučení ze soutěţí. Finanční spojení - viz zvláštní bod v závěru 
Rozpisu. 

 

 
Technická ustanovení 

 
7. 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 soutěţe. 

 
8. Systém soutěží 
 

 
 
 

 
Šestičlenná druţstva muţů soutěţí systémem kaţdý s kaţdým dvoukolově formou 
vzájemných zápasů dle rozlosování v disciplíně 120 hs na čtyřdrahách dle čl. 20, odst. 2, 
Pravidel kuţelkářského sportu (PKS), 100 hs na dvoudrahách dle čl. 20, odst.3, PKS. Start 
ţen v druţstvech není omezen. 

9. Způsob 
bodového 
hodnocení 
 

a) Dldle čl.17 Soutěţního řádu – Mezinárodní hodnocení utkání dvou druţstev, (osmibodové) 
 

 a) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. Při disciplíně 120 hs. V kaţdé 

dílčí disciplíně (30 hs) obdrţí hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v 
dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrţí oba hráči půl bodu. Vítězí hráč 
s vyšším počtem dosaţených dílčích bodů. Při jejich shodném počtu rozhoduje vyšší počet 
poraţených kuţelek. 
Při disciplíně 100 hs se kaţdou dílčí disciplínou (25 hodů) myslí zvlášť plné + doráţka + plné 
+ doráţka. Hráč, který dosáhne vyššího výkonu v dílčí disciplíně obdrţí jeden dílčí bod. 
Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrţí oba hráči půl bodu.  
Vítězí hráč s vyšším počtem dosaţených dílčích bodů. Při jejich shodném počtu rozhoduje 
vyšší počet poraţených kuţelek. 
Na dvoudráze se musí totalizátor po plných vynulovat, pokud to umoţňuje systém ASK. 



 
 

 b) O konečném pořadí druţstev v tabulce rozhodují postupně kriteria v tomto pořadí: 

   
 
 

Celkový počet získaných bodů za vítězství a nerozhodné výsledky 
Celkový rozdíl dosaţeného skóre 
Celkový rozdíl dosaţených setových bodů 
Celkově dosaţený průměr z průměru drah příslušného druţstva. Dále pak vzájemné zápasy 
zainteresovaných druţstev podle kriterií v pořadí: (body, skóre, sety rozdíl poraţených 
kuţelek) 

 
10. Startují 
 
 



Soutěţ dospělých, tj. Plzeňský krajský přebor (PPlK) – druţstva (i smíšená) všech 
věkových kategorií MIMO ŢÁCTVA. Nejmladší účastník soutěţí dospělých můţe být 
narozen do 30. 6.2001 (1. 7.2001 je ţák !!!) 
 

 
 
 

V jarní části soutěţního ročníku mohou od 1. března 2016 startovat v krajské soutěţi 
Plzeňského kraje pouze hráči, kteří budou k tomuto datu za daný oddíl registrováni, 
případně budou mít k tomuto datu platné povolené hostování. Při pozdější registraci či 
pozdějším povolení hostování nemohou hráči v této soutěţi nastoupit. 
 

11. Povinnosti 
družstev 
 
 

a) Oddíly zašlou na adresu předsedy STK řádně a úplně vyplněnou Soupisku druţstva a to 
do 30. Srpna 2015 pro podzimní část a do 31.12. 2015 pro jarní část -- e-mailem !!!! Pokud 
oddíl pro jarní část soutěţe novou soupisku nezašle, platí původní podzimní soupiska 
automaticky i pro jarní část. 

                            
                           
 
 

 
b) Kaţdý hráč je uveden na soupisce jediného druţstva (ať jiţ před zahájením soutěţe nebo 
dopsáním po prvním startu,- to je povinné) a v něm zůstává po celou příslušnou část 
soutěţního ročníku. Má k dispozici tři starty náhradníka ve vyšší soutěţi a tím jsou jeho 
moţnosti vyčerpány. Po absolvování třetího startu jiţ můţe hrát pouze za druţstvo, na jehoţ 
soupisce je napsán – tedy za druţstvo v niţší soutěţi.  
 

 c) Domácí druţstvo odevzdá rozhodčímu svoji úplnou sestavu písemně nejpozději 20 minut 
před stanoveným začátkem zápasu. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu druţstvu, které na 
jejím základě předá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 10 minut před začátkem utkání. 
 

 d) Oddíl, který má druţstvo zapojené do přeboru plzeňského kraje, musí mít v soutěţním 
ročníku 2015-2016 zařazeno v některé mistrovské soutěţi druţstvo dorostu a toto druţstvo 
musí řádně absolvovat celý soutěţí ročník. 
 

 e) Pokud oddíl druţstvo dorostu nemá, je moţné splnit podmínku případně tak, ţe hráči 
dorostenecké či ţákovské věkové kategorie z tohoto oddílu musí odehrát v mistrovských 
soutěţích, kde jsou oprávněni startovat, dohromady alespoň 20 startů, přičemţ jednomu 
hráči se započte nejvýše 8 startů. Do tohoto počtu je moţné započítat i starty v PMN 
 

 f) Vyhodnocení podmínky dorostu a případný postih druţstva provede KM PlKKSu 
Pokud druţstvo plní podmínku dorostu způsobem uvedeným v bodě 11e), musí splnění 
podmínky doloţit přehledem kdo a kde startoval 

  
g) Druţstva po skončení soutěţe provedou vyhodnocení úrovně a organizace soutěţe a 
spolu se svými připomínkami, názory a návrhy zašlou na STK do 14 dnů po posledním 
kole !!! soutěţe. 

  
h) Přesun hráčů v rámci oddílu do niţší soutěţe je zakázáno. Ustanovení o závazném počtu 
hráčů, kteří musí odehrát aspoň jeden start se ruší. Dopsání nezařazeného hráče na 
soupisku druţstva, za které uskutečnil první start, zůstává v platnosti, ale dopsání je povinné 
a má následně velký význam. První start není povaţován za start náhradníka. Vedoucí obou 
druţstev jsou povinni při startu hráče, který není uveden na soupisce druţstva, uvést do 
Zápisu o utkání informaci, ţe se jedná o první start a ţe hráč je dopsán na soupisku. 
V rubrice „Různé“ pak vyplnit jméno, příjmení, datum narození, číslo a datum platnosti 
registračního průkazu. 
 

 
12. Rozhodčí 

 
a) Kvalifikovaného rozhodčího si zajišťuje pořádající druţstvo 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 druţstva povinné. 

  
d) Rozhodčí odpovídá za správnost i úplnost originálu Zápisu o utkání, má právo vyţádat si 
jeho opravu či doplnění a celý Zápis podepisuje jako poslední. 

  
e) V průběhu utkání nesmí mít rozhodčí ţádnou jinou funkci (trenér, vedoucí druţstva, 
zapisovatel, fanoušek, rozhodčí jiného utkání atd.) a svému utkání se musí plně věnovat. V 
době své funkce však smí nastoupit v utkání i jako hráč a po dobu svého startu tak není 
rozhodčí (utkání řídí vedoucí druţstev). Při splnění podmínek náleţí rozhodčímu odměna za 
výkon funkce a to v této výši: 
Plzeňský krajský přebor PPlK 150,- Kč (hráno přes dvě dráhy) 
PPlK 135,- Kč (hráno přes čtyři dráhy) 
Pokud ale rozhodčí v utkání nastoupí jako hráč, náleţí mu za výkon funkce částka poloviční. 
Mimo to rozhodčímu náleţí (pokud v utkání nenastoupí jako hráč) i náhrada prokazatelných 
jízdních výdajů ve výši hromadného dopravního prostředku. Stravné se nehradí. 
 

 f) Seznam rozhodčích oprávněných k řízení mistrovského utkání v soutěţí vydá komise 
rozhodčích Plzeňského Krajského kuţelkářského svazu do 30. srpna 2015. 

  
g) Dojde-li z důvodu poruchy nebo i z jiného důvodu k přerušení hry u některého hráče, je 
rozhodčí povinen zastavit také čas na všech drahách. 

 
13. Vedoucí 
domácího družstva 
 

 
Je povinen v závěru utkání předat rozhodčímu vyplněný Zápis o utkání (tj. včetně výsledků) 
ke kontrole správnosti a úplnosti k podpisu. V případě startu nezařazeného hráče dopsat ho 
do zápisu v kolonce ostatní. Dále je povinen zprostředkovat výplatu rozhodčímu za výkon 
funkce rozhodčího. 
 

14. Oba vedoucí Mají právo záznamu do Zápisu o utkání. Pozor, nenahrazuje NÁMITKY !!! Vedoucím 
družstev se doporučuje v Zápisu stručně zhodnotit průběh utkání z pohledu svého 
druţstva a dále mají moţnost vyjádření se k regulérnost utkání či k činnosti rozhodčího. 

 
15. Námitky 

 
Viz Správní a Disciplinární řád ČKA, článek 43 aţ 47. 

 
16. Rozcvička na 
dráze 

 
Kaţdý hráč základní sestavy má právo na rozcvičení se 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. Rozhodčí není 
oprávněn bez souhlasu nastupujícího hráče dobu rozcvičení zkracovat !!!. 
 

 
17. Postup a sestup 
 

 
Vítězné druţstvo získá titul PŘEBORNÍK PLZEŇSKÉHO KRAJE a má právo přímého 
postupu do Zpč. divize. Poslední dvě druţstva sestupují do Okresních přeborů. Sestup 
můţe být i niţší či vyšší s ohledem na sestup ze Zpč.divize. 
 

18. Delegát svazu Vyjmenovaní funkcionáři Plzeňského krajského kuţelkářského svazu, předseda PLKKS: p. 
Milan Vrabec, předseda STK p. Karel Bok, předseda KR p. Roman Pivoňka, jsou oprávněni 
kdykoliv automaticky vykonávat funkci Delegáta svazu, pokud v daném utkání nejsou 
zainteresováni (rozhodčí, hráč, trenér atd.). 
 

19. Povinnosti 
pořádajícího 
družstva 
 

a) Zajištění kvalifikovaného rozhodčího. Pořádajícímu druţstvu se ukládá povinnost zajistit k 
utkání kvalifikovaného rozhodčího (jeho povinnosti jsou v bodě 12). V případě, ţe domácí 
druţstvo kvalifikovaného rozhodčího nezajistí a druţstvo hostí rozhodčího (s doklady a 
odznakem) nabídne, nesmí ho domácí druţstvo odmítnout. V tomto náhradním případě platí 
výjimka, ţe rozhodčí má jen odznak a průkaz rozhodčího, oděv pouze přizpůsobí 
sportovnímu prostředí. Přesto mu náleţí odměna za výkon funkce rozhodčího, pokud v 
utkání i startuje, je úhrada poloviční. Na stravné a cestovné nárok nemá. 

  
b) Za kaţdé utkání, které neřídil kvalifikovaný rozhodčí splňující podmínky dle bodu 12, 
zaplatí pořádající druţstvo poplatek ve výši částky stanovené pro rozhodčího v dané soutěţi 



a to řídícímu svazu (PlKKSu). Suma bude vybrána najednou na závěr soutěţe – při jednání 
SZO 2016. 

  
c) Pro rozhodčího musí být k disposici na kuţelně Rozpis soutěţe - odpovídá pořádající 
druţstvo. 

  
d) V soutěţi se pouţívají výhradně tiskopisy (SOUPISKA a ZÁPIS O UTKÁNÍ), které jsou v 
příloze tohoto Rozpisu. 

  
e) Za zaslání Zápisu o utkání na nepatřičném tiskopise, upravovaném, chybně či neúplně 
vyplněném, je předem určena automatická pokuta ve výši 200,- Kč. 

 
20. Zasílání 
výsledků o utkání 
 

 
Pořádající druţstvo má povinnost odeslat řádně a úplně vyplněný Zápis o utkání shodný s 
originálem (včetně uvedení střídání, rozhodčího a uvedení kdo originál podepsal) e-mailem 
na adresu: bokkarel@seznam.cz V DEN KONÁNÍ UTKÁNÍ DO 18.00 Hod !!! (A TO I V 
PŘÍPADĚ PŘEDEHRÁNÍ). Odpolední zápasy pak do 21. 00 hod. 

  
Originál Zápisu o utkání je oddíl povinen archivovat (a na poţádání být schopen předloţit) 
do konce soutěţního ročníku 2015-2016. Veškerý písemný styk (mimo případných 
závaţných mimořádných situací) bude prováděn výhradně elektronickou poštou. V příloze je 
uvedeny úplný adresář a tiskopisy, které oddíl potřebuje. 

 
21. Různé            

 
a) Sportovně technická komise je oprávněna ukládat za neplnění povinností daných 
Sportovně-technickými předpisy a Rozpisem soutěţe pokuty a to aţ do výše 500,- Kč. V 
případě nezaplacení pokuty v uloţeném termínu se druţstvu automaticky zastavuje závodní 
činnost do doby zaplacení a všechna utkání, v této době odehraná, prohrává automaticky 
kontumačně. 
 

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

  
c) Druţstvo zodpovídá za provinění svých hráčů. V případě neoprávněného startu hráče 
budou druţstvu, za které tento hráč nastoupil odečteny v konečné tabulce dva body. 

  
d) V průběhu mistrovského utkání je zakázáno kouření ve všech prostorách kuţelny. 
  

 
22. BANKOVNÍ 
SPOJENÍ  
 

 
Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz má svůj účet vedený u :  

FIO Banka - číslo účtu – 2200488222/2010 

Jako variabilní symbol se pouţívají oficielní kódy oddílu, dle evidence ČKA (viz. příloha). 
Kaţdou úhradu lze provést libovolným platebním mechanismem, tedy sloţenkou, převodem 
nebo i přímou platbou hospodáři VV PlKKSu (Ljubica Müllerová). Pokud se nejedná o 
přímou platbu, doporučuje se platícímu informovat o provedené platbě e-mailem na adresu : 

ljubica.mullerova@ceskapojistovna.cz  
Přílohy: 
 

- tiskopisy soutěţe pro potřebu účastníků:  
- adresář oddílů a funkcionářského aktivu. 
- Zápis o utkání 
- Soupiska druţstva, Sestava druţstva. 
- kódy oddílů dle evidence ČKA 
 

 
 
 

V Plzni dne 30. dubna 2015 
 
 
 

Milan Vrabec Karel BOK v.r. 

předseda PlKKSu       předseda STK 
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