
MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ 
SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 

Rozpis soutěžního ročníku 2014/15 
 

Všeobecná ustanovení 
1. Soutěž řídí 

Městský kuželkářský svaz Plzeň prostřednictvím své STK. 

2. Pořadatel 
Pořadatelem každého utkání je oddíl či klub uvedený v rozlosování na prvním místě. 

3. Účastníci 
Družstva Plzeňského MS, jmenovitě uvedená v příloze Rozlosování; včetně drah, na kterých budou hrát svá 

domácí utkání. 

4. Termíny utkání 
a) Jsou uvedeny v Rozlosování. Dané pořadí a začátky utkání jsou závazné bez další korespondence. 
b) Po dohodě družstev je možné utkání kdykoliv předehrát i bez vyžádání souhlasu STK. Povinností je pouze 

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

výjimečném a mimořádném případě. 

5. Úhrada 
Technické a organizační náklady na uspořádání utkání hradí vždy pořadatel (pořádající oddíl), družstva startují na 

náklady svých oddílů. 

6. Startovné 
Pro účast v soutěži je stanoveno startovné 400,- Kč. Poplatek musí být uhrazen Městskému svazu kuželek Plzeň 
do 10.9.2014 pod sankcí vyloučení ze soutěže.  
Způsob platby: 

- V hotovosti při shromáždění oddílů 
- Na účet soutěže 

 
 



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 soutěže. 

8. Systém soutěží 
Šestičlenná družstva rozlosovaná hrají dvoukolovým systémem každý s každým v pořadí dle Rozlosování v 
disciplíně 6×100 hodů sdružených na dvou drahách. 
 

9. Hodnocení  
Ve všech soutěžích se hodnotí výsledky utkání Bodovacím způsobem, uvedeným v Soutěžním řádu jako Národní 

hodnocení - šestnáctibodové tj. 
a) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě o 2 body do skóre. Dva body získá hráč s celkově vyšším 

výkonem, v případě shodného výsledku získají oba hráči po jednom bodu. 
b) Družstvo, jehož hráči dosáhnou v celkovém součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží do skóre další čtyři 

body. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po dvou bodech. 
c) V utkání 6-ti členných družstev se tak celkově hraje o 16 bodů skóre. Vítězem utkání a dva body do tabulky získá 

družstvo, které má v utkání lepší skóre (16:0, 14:2, 12:4, 10:6). V případě shodného skóre 8:8 je výsledek 
nerozhodně a do tabulky získají oba soupeři po jednom bodu. 

d) O průběžném i celkově 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 
3. Celkově dosažený průměr z průměru drah příslušného družstva, a to ze všech utkání. SETOVÉ HODNOCENÍ 

SE NEPROVÁDÍ. 

10. Startují 
Družstva (i smíšená) všech věkových kategorií mimo žactva. Nejmladší účastník soutěží dospělých musí být 

narozen nejpozději 30.6.2000 (1.7.2000 je žák!). 

11. Povinnosti oddílů a družstev 
a) Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem zápasu. 

Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím základě nejpozději 10 minut před začátkem zápasu 
předá rozhodčímu svoji sestavu 

b) Oddíly zašlou na adresu vedoucího soutěže (janml.koubsky@seznam.cz) řádně a úplně vyplněnou 
Soupisku družstva a to nejpozději do 5.9.2014 pro podzimní část a do 5.1.2015 pro jarní část soutěže e-
mailem!  Pokud oddíl pro jarní část soutěže novou soupisku nezašle, platí původní podzimní soupiska 
automaticky i pro jarní část. 

c) Soupisky se nepotvrzují a nevracejí oddílu, ale jedná se v podstatě o sdělení pro STK, kdo do kterého družstva 
patří. Ve vlastním zájmu si oddíl vypracuje kopii, aby měl přehled o složení svých družstev. 

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

12. Rozhodčí 
a) Kvalifikovaného rozhodčího zajišťuje pořádající oddíl (viz. bod 19). Řídící svaz si vyhrazuje právo jednorázového 

delegování rozhodčího dle své úvahy. 
b) Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných předpisů. 
c) Řádný úbor rozhodčího – jednobarevná košile s odznakem a tmavé kalhoty je podmínkou činnosti.  
d) V průběhu utkání nesmí mít rozhodčí žádnou jinou funkci (trenér, vedoucí družstva, zapisovatel, fanoušek, 

rozhodčí jiného utkání atd.) a svému utkání se musí plně věnovat. V době své funkce však smí nastoupit v utkání 
jako hráč a po dobu jedné discipliny tak není rozhodčí (utkání řídí vedoucí družstev). 



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

f) Při splnění těchto podmínek náleží rozhodčímu odměna za výkon funkce a to ve výši 150,- Kč pokud v utkání 
nehraje. Pokud je zároveň hráčem kteréhokoli družstva, je tato částka poloviční. 

g) Mimo to rozhodčímu náleží (pokud není členem hostujícího družstva) náhrada prokazatelných jízdních výdajů ve 
výši hromadného dopravního prostředku. Stravné se nehradí. 

h) Náhradu rozhodčímu vyplácí pořádající oddíl prostřednictvím vedoucího domácího družstva. 

13. Vedoucí domácího družstva 
a) Je povinen v závěru utkání předat rozhodčímu ÚPLNĚ vyplněný Zápis o utkání, tj.včetně výsledků ke kontrole 

správnosti, úplnosti a podpisu!  
b) Je povinen zprostředkovat výplatu rozhodčímu za výkon funkce rozhodčího. 

14. Oba vedoucí 
Mají právo záznamu do Zápisu o utkání (např. hodnocení rozhodčího). Pozor, nenahrazuje námitky. Vedoucím 
družstev se doporučuje v Zápisu stručně zhodnotit průběh utkání z pohledu svého družstva. Dále mají možnost 
vyjádřit se k regulérnosti utkání i k činnosti rozhodčího. 

15. Námitky 
Viz Správní a disciplinární řád ČKA, článek 43 - 47. 

16. Rozcvička na dráze 
Každý hráč základní sestavy má právo na rozcvičku 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 oba hráče najednou 
rozhodčí. Rozhodčí není oprávněn bez souhlasu hráče tuto dobu zkracovat. Nenastoupí-li hráč k zahájení 
rozcvičení, tj. k úvodnímu představení nastupujících, ztrácí právo ke startu. 

17. Postup 
Vítězné družstvo získá titul Přeborník Plzeňského okresu a má právo přímého postupu do Přeboru Plzeňského 

kraje.  

18. Delegát svazu 
Vyjmenovaní funkcionáři Městského kuželkářského svazu Plzeň p. Karel BOK, p. Jan KOUBSKÝ jsou 
oprávněni automaticky kdykoliv vykonávat funkci Delegáta svazu, pokud v daném utkání nejsou zainteresováni 
(rozhodčí, hráč, trenér atd.).  

19. Povinnosti pořádajícího oddílu 
a) Zajištění kvalifikovaného rozhodčího. Pořádajícímu oddílu se ukládá povinnost zajistit k utkání kvalifikovaného 

rozhodčího (jeho povinnosti jsou v bodě 12.). V případě, že domácí oddíl kvalifikovaného rozhodčího nezajistí a 
družstvo hostí rozhodčího (s doklady a odznakem) nabídne, nesmí ho domácí oddíl odmítnout. V tomto náhradním 
případě platí výjimka, že rozhodčí má jen odznak a průkaz rozhodčího, oděv pouze přizpůsobí sportovnímu 
prostředí. Přesto mu náleží plná odměna za výkon funkce rozhodčího. Na stravné a cestovné nárok nemá. V 
případě, že domácí oddíl kvalifikovaného rozhodčího nezajistí a družstvo hostí rozhodčího (s doklady a 
odznakem) nenabídne, řídí utkání vedoucí družstev. 

b) Pro rozhodčího musí být k dispozici na kuželně Rozpis soutěže – odpovídá pořádající oddíl. 
V soutěži se používají výhradně tiskopisy (Soupiska a Zápis o utkání), které jsou vydány ČKA a jsou ke stažení na 
stránkách ČKA nebo http://kuzelkydobrany.webnode.cz 
c) Za zaslání Zápisu o utkání na nepatřičném tiskopise, chybně či neúplně vyplněném, je předem určena automatická 

pokuta ve výši 200,- Kč. 
 

http://kuzelkydobrany.webnode.cz/


20. Zasílání výsledků o utkání 
Pořádající oddíl je povinen odeslat řádně a úplně vyplněný Zápis o utkání (včetně uvedení střídání, rozhodčího a 
uvedení kdo originál podepsal) e-mailem na adresu vedoucího soutěže. 

janml.koubsky@seznam.cz 
 

A TO V DEN KONÁNÍ UTKÁNÍ nebo NEJPOZDĚJI NÁSLEDUJÍCÍ DEN DO 12.00 HODIN 
 

Originál Zápisu o utkání je oddíl povinen archivovat (a na požádání být schopen předložit) do konce soutěžního 
ročníku 2014-2015. Veškerý písemný styk (mimo případných závažných mimořádných situací) bude prováděn 
výhradně elektronickou poštou.  

21. Různé 
a) Sportovně technická komise je oprávněna ukládat za neplnění povinností daných Sportovně-technickými předpisy 

a Rozpisem soutěže pokuty a to až do výše 500,- Kč. V případě nezaplacení pokuty v uloženém termínu se 
družstvu automaticky zastavuje závodní činnost až do doby zaplacení a všechna utkání, v této době odehraná, 
prohrává automaticky kontumačně.  

b) Všechny pokuty, které uloží STK nebo vedoucí soutěže  budou placeny na účet Městského kuželkářského svazu 
Plzeň nebo k rukám hospodáře SOPPl p. Václava Beránka.. 

c) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto Rozpisem soutěže nebo jeho případnými budoucími doplňky či 
vysvětlením, platí všeobecně ustanovení Sportovně technických předpisů (Pravidla, SŘ atd.). 

 
22. Některé důležité změny sportovně technických předpisů ke dni 1.7.2010 
 (nechávám v rozpisu pro osvěžení paměti) 

 
Čl. 12  Náležitosti družstev – soupisky   
 
 Hráč,který není uveden na žádné soupisce družstva v dané věkové kategorii a uskuteční v příslušné části 

soutěžního ročníku svůj první start za nějaké družstvo v rámci oddílu je automaticky dopsán na soupisku tohoto 
družstva.Tento start se nepovažuje za start náhradníka a hráč může startovat jako náhradník za jiné družstvo v souladu 
s ustanovením čl. 16 Pravidel. 

 
Čl. 16   Start náhradníka v oddílu   
 
 Hráč může absolvovat v každé části soutěžního ročníku tři starty jako náhradník.Po absolvování třetího startu 

v podzimní nebo jarní části soutěžního ročníku již může startovat pouze za družstvo,na jehož soupisce je uveden. 
 
Čl. 18  Koule s pasem    
 
 Hráč je oprávněn používat ke hře koule,které mají vystavený pas na jeho jméno.Každá koule je označena 

jedinečným identifikačním číslem,jež je uvedeno v pasu,který se k dané kouli vztahuje.Pas k hracím koulím je možné 
vystavit pouze na jejich majitele – na jednoho konkrétního hráče a ten jich může vlastnit libovolný počet.Hrát s těmito 
koulemi může jen jejich majitel,na jehož jméno je pas vystaven.Kouli s pasem nesmí použít ani spoluhráč ani 
protihráč.Maximální počet koulí s pasem pro hru je stanoven na čtyři kusy.Pasy ke koulím vydává správce pasů na 
základě licence udělené VV ČKA a celkovou evidenci provádí technická komise ČKA. 

 
 
 
Za STK MěKS 

                          
       

Vedoucí soutěže:  
Jan Koubský , Chlumčany , U Keramičky 266 , 334 42  Plzeň-jih 
 mob:  +420 601 333 921 
E-mail:  janml.koubsky@seznam.cz  
Zpravodaje: http://kuzelkydobrany.webnode.cz 
 

http://kuzelkydobrany.webnode.cz/

