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Soutěžní řád kuželkářského sportu 

Část první 
Úvodní a všeobecná ustanovení 

Čl. 1 
Preambule 

(1) Soutěžní řád kuželkářského sportu (dále jen „SŘ“) je souhrn sportovně technických předpisů pro 
vypisování, pořádání a řízení mistrovských soutěží (dále jen „soutěží“) v kuželkářském sportu 
v České republice. Soutěžní řád doplňuje Pravidla kuželkářského sportu.  

(2) Řídící orgán soutěže může ustanovení SŘ změnit. Tuto změnu však musí uvést v rozpisu příslušné 
soutěže. 

Čl. 2 
Působnost sout ěžního řádu 

(1) SŘ vydává Výkonný výbor ČKA a řídí se jím veškeré domácí soutěže. 

(2) Výklad SŘ provádí Výkonný výbor ČKA. 

Čl. 3 
Plánování sout ěží 

(1) Jednorázové soutěže pro jednotlivce se plánují na období od ledna do června a to tak, že vyšší 
soutěže navazují časově na nižší soutěže. Hráč postupuje z mistrovství oddílu do vyšších soutěží. 

(2) Soutěže družstev ve všech třídách jsou zpravidla dlouhodobé dvoukolové nebo turnajové a plánují 
se na období od září do prosince (podzimní část) a od ledna do června (jarní část). Součástí jarní 
části je i případná kvalifikace. 

(3) VV ČKA zpracovává termínový sportovní kalendář na soutěžní ročník. 

(4) Nemistrovské soutěže se plánují tak, aby nenarušovaly mistrovské soutěže. 

Čl. 4 
Vyhodnocení sout ěží 

(1) Řídící orgán soutěže může po dokončení příslušného soutěžního ročníku vyzvat oddíly, jejichž 
družstva jsou zařazena do dané dlouhodobé soutěže, k vyhodnocení průběhu a úrovně organizace 
soutěže. Způsob a formu vyhodnocení stanoví řídící orgán soutěže. 

(2) Závěry vyhodnocení uplatní řídící orgán při přípravě a zajišťování následujícího ročníku soutěže. 

Část druhá 
Hrací řád pro sout ěže 

Čl. 5 
Řízení sout ěží 

(1) Vypisovatel, řídící orgán a pořadatel soutěže jsou povinni učinit všechna opatření k zajištění 
regulérnosti, hladkému průběhu soutěže a k tomu, aby soutěže byly uspořádány v termínech 
stanovených termínovým kalendářem. 
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(2) Družstva zařazuje do soutěží a jejich skupin řídící orgán soutěže podle výsledků soutěží v minulém 
ročníku a podle předpisů o postupu či sestupu mezi jednotlivými třídami soutěží. Řídící orgán 
soutěže při tom přihlédne k požadavkům účastníků soutěží. Konečné rozhodnutí o zařazení družstev 
do jednotlivých tříd soutěží a jejich skupin přísluší řídícímu orgánu soutěže. 

(3) Družstvo, které chce dobrovolně opustit soutěž, do které má být zařazeno pro další soutěžní ročník, 
nebo je z ní řídícím orgánem soutěže vyloučeno, je pro účely stanovení sestupujících družstev 
fiktivně zařazeno na poslední místo v konečné tabulce družstev. 

(4) Družstvo, které dobrovolně opouští soutěž, má právo podat přihlášku do soutěže o jednu úroveň 
nižší. O jeho případné žádosti o zařazení do soutěže o více než jednu úroveň nižší rozhodne řídící 
orgán soutěže, který tuto soutěž řídí. 

(5) Pokud družstvo, které si vybojovalo v dané soutěži právo postupu do vyšší soutěže, neprojeví o 
přeřazení zájem, přechází právo postupu na další družstva dle konečného pořadí v soutěži. Právo 
postupu lze však takto nabídnout nejvýše třem dalším družstvům.  

(6) Při přestupu hráčů jednoho družstva (nejméně pěti hráčů šestičlenného družstva, čtyř hráčů 
čtyřčlenného a tří hráčů tříčlenného družstva uvedených na poslední soupisce družstva) do jiného 
oddílu, lze družstvo jiného oddílu složené z přestupujících hráčů zařadit do té soutěže, kterou si 
vybojovalo družstvo složené z přestupujících hráčů před jejich přestupem. Tito hráči nemohou 
během celého následujícího soutěžního ročníku požádat o hostování. Tento přestup je podmíněn 
souhlasem obou dotčených oddílů. 

(7) Nově vytvořené družstvo musí být zařazeno do nejnižší soutěže. 

(8) Řídící orgán soutěže má právo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které neplní své povinnosti, nebo 
nesplňuje podmínky stanovené SŘ a prováděcími pokyny řídícího orgánu soutěže, které porušuje 
SŘ nebo jiné sportovně technické předpisy či všeobecnou kázeň. 

Čl. 6 
Počet hráčů v družstvech 

(1) Družstvo mužů a žen má šest členů. 

(2) Družstvo dorostenců a dorostenek má čtyři členy. 

(3) Případný jiný počet členů družstva se uvede v rozpisu soutěže. 

Čl. 7 
Rozcvi čení na dráze 

(1) Každý hráč má právo na pět minut rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start, v disciplíně do plných. 

(2) V soutěžích sprint a tandem je čas na rozcvičení na dráze zkrácen na tři minuty. Tato doba přísluší 
hráči, příp. tandemu, při prvním startu v této soutěži a v jednom kole, jestliže hráč, příp. tandem, 
nebyli v předchozím kole nasazeni ve hře. 

(3) Pokyn k zahájení a ukončení rozcvičení dá rozhodčí, v případě jeho nepřítomnosti vedoucí domácího 
družstva. Pro měření času při rozcvičení platí přiměřeně ustanovení čl. 23, odst. 3 a 4 Pravidel. 

(4) Nenastoupí-li hráč k zahájení rozcvičení, ztrácí právo ke startu. 

Čl. 8 
Průměr z průměru drah 

(1) Celkový průměr z průměru drah příslušného družstva se počítá takto: 
a) Nejprve se spočítají průměrné výkony dosažené družstvem na jednotlivých kuželnách 

(má-li kuželna více drah než je určeno pro příslušnou disciplínu, např. na šestidráhové kuželně v 
disciplíně 6×120 hs, pokládají se výkony dosažené na drahách č. 1–4, na drahách č. 3–6, na 
drahách 1–6  nebo na drahách 2–5 jako by byly dosaženy na různých kuželnách). 

b) Součet průměrných výkonů družstva na jednotlivých kuželnách se pak vydělí počtem kuželen, 
na kterých průměrné výkony dosáhlo. 

(2) Průměr z průměru drah jednotlivce se vypočte obdobným způsobem. 
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Část t řetí 
Utkání družstev v dlouhodobých a jednorázových sout ěžích 

Čl. 9 
Termíny a po řad utkání 

(1) Termíny soutěží a pořadí jednotlivých kol stanoví řídící orgán soutěže v rozlosování, které je přílohou 
rozpisu a je závazné pro všechny účastníky soutěže. 

(2) Utkání musí být sehrána ve stanovených termínech. 

(3) Předehrání utkání je možné po vzájemné dohodě soupeřů bez povolení řídícího orgánu soutěže, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) utkání se uskuteční ve stejné části soutěže, 
b) utkání se uskuteční nejdříve dvě kola před termínem určeným v rozlosování, 
c) utkání 1. a 2. kola v podzimní či jarní části soutěže se uskuteční nejdříve dva týdny před 

zahájením příslušné části soutěže. 

(4) Povolení k odložení utkání a předehrání utkání, pokud nelze uplatnit ustanovení odst. 3 tohoto 
článku, může dát pouze řídící orgán soutěže, zpravidla předseda příslušné STK nebo jiná pověřená 
osoba, na základě včasné a odůvodněné žádosti oddílu. 

(5) Řídící orgán soutěže je oprávněn v závažných případech nařídit přeložení všech utkání na jiný 
termín. 

(6) Jestliže družstva nemohou nebo nemohla ze závažných důvodů sehrát utkání ve stanoveném 
termínu, příslušná sportovně technická komise soutěže nařídí pro jeho sehrání pevný termín. Při 
určení termínu přihlédne k termínu navrženému všemi účastníky, má-li jejich návrh k dispozici. Její 
rozhodnutí je konečné. 

(7) Při sjednávání termínů utkání v různých soutěžích před začátkem soutěžního ročníku je třeba 
respektovat toto pořadí důležitosti: 

a) mezinárodní soutěže pořádané NBC-WNBA/FIQ, 
b) mezistátní reprezentační utkání, 
c) mistrovská utkání podle stupně soutěží, 
d) ostatní mezinárodní utkání, 
e) přátelská utkání. 

(8) Účast člena družstva jako státního reprezentanta na soustředění, nebo v jiné reprezentační akci ČR, 
nebo jako řádného člena reprezentační výpravy ČR, se považuje za překážku a družstvo může žádat 
řídící orgán soutěže o přeložení utkání na jiný termín. Obdobně se postupuje v případě 
mezinárodních klubových soutěží vypisovaných NBC. 

Čl. 10 
Začátek utkání 

(1) Začátek utkání je stanoven rozpisem soutěže. 

(2) Hodina zahájení utkání může být změněna po dohodě obou družstev. Žádá-li o změnu hostující 
družstvo ze závažných důvodů (vlakové či autobusové spojení), je povinností domácího družstva 
žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání návaznost na další utkání. 

Čl. 11 
Sestavy družstev 

(1) V případě bodového hodnocení utkání se postupuje takto: 
a) Vedoucí domácího družstva odevzdá rozhodčímu nejpozději 20 minut před stanoveným 

začátkem utkání kompletní sestavu družstva, která obsahuje jména předepsaného počtu hráčů 
družstva a jména trenéra a jeho zástupců. 

b) Rozhodčí neprodleně předá sestavu domácího družstva vedoucímu hostujícího družstva. 
c) Vedoucí hostujícího družstva sestaví na jejím základě obdobně kompletní sestavu hostujícího 

družstva a předá ji nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání rozhodčímu.  
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(2) V případě bodového hodnocení utkání hraného na neutrální kuželně a jiného než bodového 
hodnocení utkání předají vedoucí družstev rozhodčímu kompletní sestavu družstva nejpozději 15 
minut před zahájením utkání nebo turnaje. 

(3) V případě čerpání čekací doby musí vedoucí hostujícího družstva předat kompletní sestavu do 5 
minut po obdržení sestavy domácího družstva. 

(4) Hráči jsou povinni nastupovat ke startu v pořadí uvedeném na sestavě družstva. 

(5) Je-li v soutěži předepsáno více startů, předkládá vedoucí družstva nebo trenér rozhodčímu pro 
každý start novou sestavu. 

Čl. 12 
Střídání hrá če - zranění hráče 

(1) Každá změna hráče na sestavě předané rozhodčímu se považuje za střídání. 

(2) V případě šestičlenného družstva lze střídat dva hráče a to v kterékoliv fázi startu nebo před startem. 

(3) V případě družstva s menším počtem členů než šest lze střídat jednoho hráče a to v kterékoliv fázi 
startu nebo před startem. 

(4) Při střídání během hry se čas nezastavuje. 

(5) Zraní-li se po vyčerpání počtu povolených střídání další hráč, nemůže již být střídán a počítá se mu 
výkon, kterého dosáhl v odehraných hodech. 

(6) Při zjevném zranění hráče musí střídající nebo zraněný hráč sám pokračovat ve hře nejpozději po 
deseti minutovém ošetřování, které lze v rámci celého startu čerpat jen jedenkrát. Pokud se hráč po 
prvním ošetřování opět zraní, čas se nezastavuje. 

(7) Nemůže-li, po předchozím vyčerpání možností střídání, nastoupit ke startu hráč uvedený v sestavě 
(není přítomen), nelze jej nahradit jiným hráčem. 

(8) Střídající ani vystřídaný hráč již nemůže střídat jiného hráče. 

(9) Střídající hráč pokračuje v hodech tam, kde střídaný hráč skončil. 

Čl. 13 
Nástupy družstev, zahájení a ukon čení utkání 

(1) Utkání musí být zahájeno a ukončeno řádným nástupem a pozdravem družstev. 

(2) Nástup řídí rozhodčí. V případě jeho nepřítomnosti vedoucí domácího družstva. 

(3) Za řádný nástup družstev se považuje, nastoupí-li nejméně pět hráčů z každého šestičlenného 
družstva, resp. nejméně dva hráči u tříčlenného družstva a tři hráči u čtyřčlenného družstva, kteří 
splňují všechny podmínky pro povolení startu a zároveň: 

a) jsou uvedeni na sestavě družstva – u zahajovacího nástupu 
b) nastoupili k utkání – u závěrečného nástupu 

(4) Není-li splněna podmínka předepsaného počtu hráčů pro zahajovací nástup, utkání se nezahájí. 
V případě účasti více družstev (turnaj) se družstvo nepřipustí ke startu. 

(5) Není-li splněna podmínka předepsaného počtu hráčů pro závěrečný nástup, uvede rozhodčí tento 
fakt do zápisu o utkání a záležitost vyřeší řídící orgán soutěže. 

(6) Před zahájením utkání musí družstva nastoupit nejpozději do 15 minut po stanoveném začátku 
utkání. 

(7) Není-li možné zahájit utkání ve stanovenou hodinu pro nepředvídanou překážku, postupuje se 
obdobně jako v ustanovení čl. 16 – Přerušení utkání. 

(8) Ujednání o pozdějším začátku utkání uvede rozhodčí, resp. vedoucí domácího družstva, v zápisu o 
utkání a uvede v něm důvody, pro které byl začátek utkání odložen. 

(9) Rozhodčí stručně zahájí utkání např. slovy: „Zahajuji utkání 1. kuželkářské ligy mužů, k němuž 
nastupují družstva … a …. Dráhy, hrací nářadí a všechny náležitosti obou družstev jsou v pořádku. 
Kuželkářskému sportu zdar!“. Hráči odpoví sborově: „Zdar!“ a navzájem se pozdraví podáním ruky. 
Vedoucí družstev si podají ruce i s rozhodčím. Rozhodčí dá pokyn k odchodu. 
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(10) Rozhodčí stručně ukončí utkání např. slovy: „Vyhlašuji výsledek utkání 1. kuželkářské ligy mezi 
družstvy … a ... V utkání zvítězilo družstvo … poměrem …, výkonem … poražených kuželek. 
Družstvo … docílilo výkon … poražených kuželek. Nejlepšího výkonu v hostujícím družstvu dosáhl 
… – … poražených kuželek, za domácí … – … poražených kuželek. Kuželkářskému sportu zdar!“ 
Hráči odpoví sborově „Zdar!“ a navzájem se pozdraví podáním ruky. Vedoucí družstev si podají ruce 
i s rozhodčím. Rozhodčí dá pokyn k odchodu. 

(11) V soutěži družstev nastupují hráči blokovým způsobem. Pro nástup na dvojici sousedních drah platí, 
že hráči domácího družstva nastupují vždy na dráhy s nižším číslem, hráči hostujícího družstva vždy 
na dráhy s vyšším číslem, v pořadí dle sestavy družstva. 

(12) V případě účasti více než dvou družstev se pořadí startu losuje. 

Čl. 14 
Čekací doba 

(1) Čekací doba je 15 minut po stanoveném začátku utkání. Po zahájení utkání není možné čerpat 
čekací dobu mezi starty jednotlivých hráčů. 

(2) Čekací dobu je nutné čerpat vždy, pokud v době stanoveného začátku utkání není přítomen 
delegovaný rozhodčí. 

(3) Nedostaví-li se družstvo ani po uplynutí 15 minut po stanoveném začátku utkání, prodlužuje se 
čekací doba na požádání nepřítomného družstva až o jednu hodinu. Nastoupí-li původně nepřítomné 
družstvo do uplynutí prodloužené čekací doby k utkání, utkání se odehraje v každém případě a o 
dalším postupu rozhodne řídící orgán na základě předložených dokladů. 

(4) Nebude-li utkání sehráno, rozhodne ve věci řídící orgán soutěže na základě předložených dokladů. 
Pokud nařídí nové utkání, koná se toto na náklady družstva, které způsobilo, že se utkání nesehrálo 
v původním termínu. Takové družstvo uhradí náklady na rozhodčího; trenérovi a hráčům soupeře 
jízdní výdaje dle platných předpisů ČKA v prokazatelné výši, pokud na ně vznikne nárok; případně 
náklady spojené s nájmem kuželny. 

(5) Je-li utkání po vzájemné dohodě družstev zahájeno po uplynutí čekací doby, je výsledek platný. 

Čl. 15 
Start neúplných družstev 

(1) V soutěži šestičlenných družstev platí výsledek, startovalo-li alespoň pět hráčů. 

(2) V soutěži tříčlenných družstev platí výsledek, startovali-li alespoň dva hráči. 

(3) V soutěži čtyřčlenných družstev platí výsledek, startovali-li alespoň tři hráči. 

(4) Třetí a každý další start neúplného družstva v jednom soutěžním ročníku je možné trestat podle 
Disciplinárního řádu. 

Čl. 16 
Přerušení utkání 

(1) V případě poruchy ASK nebo jiné závady znemožňující pokračování hry na kterékoliv dráze rozhodčí 
přeruší hru na všech drahách, na kterých může být narušena regulérnost. Pokud hráč trvá na svém 
pokračování ve hře, může mu rozhodčí s ohledem na okolnosti vyhovět. 

(2) Je-li utkání přerušeno pro technickou závadu dráhy a lze ji během jedné hodiny odstranit nebo lze-li 
předpokládat, že může být během jedné hodiny odstraněna, pokračují hráči po odstranění závady 
tam, kde bylo utkání přerušeno. Hráči hrající na funkčních drahách dokončí svoji dílčí disciplínu s 
výjimkou hráče soupeřícího s hráčem, na jehož dráze technická závada vznikla. Není-li možno 
vzniklou závadu odstranit, může rozhodčí určit, že hra bude pokračovat na jiné dráze, na které se 
utkání neodehrává, pokud je tato k dispozici. 

(3) Jestliže hostující družstvo požádá o prodloužení stanoveného časového limitu a pak o pokračování v 
utkání, musí domácí družstvo vyhovět za předpokladu, že přerušení nebude trvat déle než 2 hodiny. 

(4) Trvá-li porucha déle než 15 minut, mají hráči právo na pět cvičných hodů do plných kuželek. Hráči 
pak pokračují do té sestavy, kterou přerušili, a dokončí dílčí disciplínu. 
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(5) Nebyla-li závada během jedné hodiny, resp. dvou hodin, odstraněna a v utkání se nemůže týž den 
pokračovat, dohodnou se soupeři na novém termínu. Nedohodnou-li se, určí nový termín řídící 
orgán. 

(6) Ve stanoveném termínu dokončí družstva utkání v pořadí dle původní sestavy. V případě střídání 
nemohou za družstvo nastoupit hráči, kteří byli k původnímu termínu utkání registrováni za jiný oddíl. 
Ve zvlášť odůvodněných případech může řídící orgán soutěže povolit změnu sestavy. 

(7) Hráči, při jejichž startu bylo utkání přerušeno, začínají dohrávání utkání na té dráze, na které 
startovali v momentu přerušení, a to od počátku té části disciplíny (plné, dorážka), kterou 
nedokončili. 

(8) Jestliže má být utkání dokončeno v jiném termínu, stačí, aby se k utkání dostavili jen ti hráči, kteří 
mají utkání dokončit. Nástupy se provedou v přiměřených počtech hráčů. 

(9) Nebylo-li utkání odehráno (např. z důvodů poruch ASK, výpadku elektrické energie apod.) je 
pořádající oddíl povinen uhradit náklady rozhodčímu, trenérovi a hráčům, kteří mají utkání dokončit. 

(10) Rozhodčímu se hradí jízdní výdaje ve výši ceny jízdného vlakem nebo autobusem a náhrada 
stravného, vznikne-li na ně nárok. 

(11) Trenérovi a hráčům, kteří mají utkání dohrát, se hradí jízdní výdaje dle platných předpisů ČKA 
v prokazatelné výši, pokud na ně vznikne nárok. 

Čl. 17 
Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (osmibod ové) 

(1) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs, resp. 50 hs) 
obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba 
hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu. 

(2) Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své 
družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl 
vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek 
stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě šestičlenného 
družstva rozdá pro obě družstva dohromady šest bodů. V případě družstva s jiným počtem hráčů se 
přidělí odpovídající počet bodů. 

(3) Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další dva body 
(čtyřčlenné a vícečlenné); v případě tříčlenného družstva jeden bod. Při rovnosti celkového počtu 
poražených kuželek získají obě družstva (čtyřčlenné a vícečlenné) po jednom bodu; v případě 
tříčlenného družstva půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak např. v případě 
šestičlenného družstva může být: 8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8. 

(4) V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 8:0 nebo 4,5:3,5 atd.). Vítězné družstvo 
získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do 
tabulky. 

(5) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných 
bodů. Při rovnosti bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem odehraných utkání. Jako další 
kritérium je rozdíl celkového skóre a popř. rozdíl dílčích bodů přidělených podle odst. 1. 

(6) Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných 
bodů, jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak 
existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato 
kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemná utkání. 

(7) Při kontumačním výsledku, který vyhlašuje řídící orgán soutěže, se: 
a) družstvu, které kontumaci nezavinilo, přizná celkový výsledek utkání 8:0 (resp. 6:0 u čtyř-
členných a 4:0 u tříčlenných družstev), zisk všech dílčích bodů, průměr z průměru drah se 
nemění. 

b) družstvu, které kontumaci zavinilo, přizná celkový výsledek utkání 0:8 (resp. 0:6 u čtyřčlenných a 
0:4 u tříčlenných družstev), ztráta všech dílčích bodů, průměr z průměru drah se nemění. 
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Čl. 18 
Národní hodnocení utkání dvou družstev (šestnáctibo dové) 

(1) Provede se porovnání výkonů všech hráčů, uvedených v sestavách družstev na stejných pořadových 
místech, kterých dosáhli v celé disciplíně. Za dosažení vyššího výkonu získá hráč 2 body, při 
stejném výkonu získají oba hráči po jednom bodu, za nižší výkon se přizná 0 bodů. 

(2) Za vyšší celkový výkon družstva se přiznají 4 body (v případě čtyř- a tříčlenného družstva 2 body). 
Při stejném výkonu se přizná oběma družstvům po 2 bodech (v případě čtyř- a tříčlenných družstev 
po jednom bodu). Za nižší výkon se přizná 0 bodů. 

(3) Celkový počet bodů získaných družstvem v utkání je dán součtem bodů získaných dle ustanovení 
odst. 1 a 2. Vítězem utkání se stává družstvo s vyšším celkovým počtem takto získaných bodů. 
Celkový výsledek utkání se vyjádří jako poměr – skóre – celkového počtu bodů domácího a 
hostujícího družstva (např. 12:4, 8:8, 0:8 apod.). 

(4) Na základě celkového výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev: 
a) vítězi utkání 2 body, 
b) po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku (8:8 či 4:4), 
c) poraženému družstvu 0 bodů. 

(5) O celkovém umístění družstev v tabulce rozhoduje počet bodů získaných dle odst. 4. 

(6) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných 
bodů. Při rovnosti bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem odehraných utkání, jako další 
kritérium je rozdíl celkového skóre a dále pak vyšší průměr z průměru drah.  

(7) Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných 
bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále pak vyšší průměr z průměru drah. 

(8) Při kontumačním výsledku, který vyhlašuje řídící orgán soutěže, se: 
a) družstvu, které kontumaci nezavinilo, přizná celkový výsledek utkání 16:0 (resp. 10:0 u čtyř-
členných a 8:0 u tříčlenných družstev), průměr z průměru drah se nemění, 

b) družstvu, které kontumaci zavinilo, přizná celkový výsledek utkání 0:16 (resp. 0:10 u čtyř-
členných a 0:8 u tříčlenných družstev), průměr z průměru drah se nemění. 

Čl. 19 
Hodnocení vzájemných utkání družstev dle výkonu dru žstva 

(1) Družstvo, které dosáhlo v utkání vyššího výkonu, získává dva body, soupeř s menším výkonem 
žádný bod. 

(2) Při shodném výkonu získávají obě družstva po jednom bodu. 

(3) Při kontumačním výsledku, který vyhlašuje řídící orgán soutěže, získává družstvo, které kontumaci 
nezavinilo, 2 body a jeho průměr z průměrů drah se nemění. 

(4) Družstvo, které kontumaci zavinilo, nezískává žádný bod a snižuje se mu dosažený průměr z 
průměru drah po každém výpočtu takto: 

a) při utkání na 6×200 hs   o 60 poražených kuželek, 
b) při utkání na 6×120 hs   o 40 poražených kuželek, 
c) při utkání na 6×100 hs   o 30 poražených kuželek, 
d) při utkání na 4×120 hs   o 25 poražených kuželek, 
e) při utkání na 4×100 hs   o 20 poražených kuželek, 
f) při utkání na 3×120 hs   o 18 poražených kuželek, 
g) při utkání na 3×100 hs   o 15 poražených kuželek. 

(5) Pořadí družstev v tabulce se určuje podle počtu získaných bodů. 

(6) Při rovnosti počtu bodů rozhoduje o lepším umístění vyšší průměr z průměru drah. 

Čl. 20 
Hodnocení turnaj ů družstev 

(1) Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva 
v turnaji vyšší celkový výkon družstva. 
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(2) Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených 
družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem chybných 
hodů. 

(3) Za 1. místo v turnaji se družstvu přizná tolik bodů, kolik účastníků je v příslušné soutěži přihlášeno. 
Každé další družstvo v pořadí získá o jeden bod méně než družstvo předchozí. 

(4) O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z průměru 
drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva. 

(5) Družstvu, které se neúčastní turnaje, se do tabulky přizná 0 bodů a jeho průměr z průměru se při 
každém výpočtu snižuje takto: 

a) při utkání na 6×200 hs   o 120 poražených kuželek, 
b) při utkání na 6×120 hs   o 80 poražených kuželek, 
c) při utkání na 6×100 hs   o 60 poražených kuželek, 
d) při utkání na 4×120 hs   o 50 poražených kuželek, 
e) při utkání na 4×100 hs   o 40 poražených kuželek, 
f) při utkání na 3×120 hs   o 35 poražených kuželek, 
g) při utkání na 3×100 hs   o 30 poražených kuželek. 

(6) V případě jiného počtu členů družstev, než je výše uvedeno, se způsob snižování průměru 
z průměru uvede v rozpisu soutěže. 

Čl. 21 
Vylou čení družstva ze sout ěže a odstoupení družstva ze sout ěže 

(1) Družstvo může být ze soutěže vyloučeno na základě: 
a) Disciplinárního trestu dle Disciplinárního řádu. 
b) Vyhlášení třetí kontumace utkání v průběhu jednoho soutěžního ročníku. 
c) Neúčasti družstva v soutěži organizované turnajovým způsobem. 
d) Vlastní žádosti o odstoupení ze soutěže. 

(2) V případech uvedených v odst. 1 písm. b), c) a d) může být družstvu udělen další disciplinární trest. 

(3) Je-li družstvo ze soutěže vyloučeno, anulují se všechna jeho sehraná utkání a sestupuje ze soutěže 
bez nároku na zařazení do nižší soutěže pro následující soutěžní ročník. 

(4) V případě, že je ze soutěže vyloučeno družstvo, jehož účast podmiňuje účast družstva v soutěži 
dospělých, bude vyloučení družstva posuzováno jako by tato podmínka nebyla splněna. 

(5) Družstvo, které je vyloučeno ze soutěže, je povinno uhradit ostatním družstvům, se kterými sehrálo 
utkání do svého vyloučení ze soutěže, prokazatelné náklady spojené se vzájemnými utkáními. 

Část čtvrtá 
Soutěže jednotlivc ů, tandem ů a dvojic 

Čl. 22 
Sout ěže jednotlivc ů 

(1) V soutěžích jednotlivců provede rozhodčí nejpozději 20 minut před zahájením soutěže rozlosování 
pořadí startu jednotlivých hráčů. 

(2) V soutěžích jednotlivců nemůže být hráč vystřídán. Výkon hráče, který odstoupil, je dán součtem 
poražených kuželek v odehraných hodech. 

(3) Klasická soutěž jednotlivců: 
a) Hráči startují blokovým způsobem, tj. že hráči začínají na všech drahách současně v pořadí dle 

rozlosování. 
b) V soutěži rozhoduje o lepším umístění celkový dosažený výkon. Je-li ten shodný, rozhoduje 

o lepším umístění vyšší výkon v dorážkové, dále pak menší počet chybných hodů. 
c) V případě rovnosti všech kritérií dle bodu b) se pořadí dělí. 
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(4) Soutěž jednotlivců v disciplíně sprint: 
a) Hraje se vyřazovacím způsobem utkání hráče proti hráči, přičemž sestavení soupeřů a 

počáteční dráhy se losují. Soupeřící hráči startují současně na sousedních drahách. 
b) Hráč odehraje v každém kole 2×20 hs. 
c) Hodnotí se vždy výkon hráčů v dílčí disciplině (20 hs) hrajících proti sobě. Hráč, který docílil 

v dílčí disciplině vyššího výkonu, dostane jeden setový bod. Při rovnosti počtu poražených 
kuželek odehrají oba hráči střídavě vždy po jednom hodu do plných až do rozhodnutí – vítězí 
hráč, který porazil vyšší počet kuželek. Hrát začíná vždy hráč hrající na levé dráze. 

d) Do dalšího kola postupuje hráč, který získal více setových bodů. Při rovnosti setových bodů 
odehrají oba hráči střídavě po jednom hodu sérii tří hodů do plných – vítězí hráč, který v sérii 
porazil vyšší počet kuželek. Pokud docílí hráči v sérii tří hodů shodného výkonu, vymění si 
vzájemně dráhy a odehrají další sérii. V případě opakované rovnosti se postupuje obdobně až 
do rozhodnutí. Hrát začíná vždy hráč hrající na levé dráze. 

e) Karty udělené v průběhu setů se nepřebírají do fáze rozhazování ani do dalšího setu. Stejně tak 
karty udělené v průběhu rozhazování se nepřebírají do dalšího setu ani do dalšího stupně 
rozhazování (rozhodnutí o celém utkání). 

Čl. 23 
Sout ěže tandem ů 

(1) Tandem tvoří dvojice hráčů, kteří se pravidelně střídají ve hře. Hráči si navzájem podávají koule 
takovým způsobem, že hráč odehraje hod, vezme kouli ze zásobníku a předá ji svému spoluhráči, 
ten pak pokračuje obdobným způsobem. V soutěžích tandemů nemůže být hráč po odehrání alespoň 
jednoho hodu vystřídán. 

(2) Hraje se vyřazovacím způsobem tandem proti tandemu, přičemž sestavení soupeřů a počáteční 
dráhy se losují. Soupeřící tandemy startují současně na sousedních drahách. 

(3) Každý tandem v každém kole odehraje 2×30 hs. První sérii hodů začíná první hráč tandemu a 
druhou sérii druhý hráč. Jedná-li se o smíšený tandem (dále jen „mix-tandem“), je prvním hráčem 
vždy muž a druhým hráčem žena. 

(4) Hodnotí se vždy série hodů (30 hs) proti sobě hrajících tandemů. Tandem, který srazí v sérii hodů 
vyšší počet kuželek, dostane jeden setový bod. Při rovnosti počtu poražených kuželek odehrají první 
hráči tandemu střídavě jeden hod do plných. Hrát začíná hráč tandemu hrajícím na levé dráze. 
Setový bod získá tandem, jehož hráč docílí odehraným hodem vyššího výkonu. V případě rovnosti 
výkonů sehrají obdobně druhý hod střídavě druzí hráči tandemu. V případě pokračující shody výkonů 
se postupuje obdobným způsobem až do rozhodnutí. 

(5) Do dalšího kola postupuje tandem, který získal více setových bodů. Při rovnosti setových bodů 
odehrají hráči obou tandemů střídavě po jednom hodu (celkem 2 hody). Hrát začíná hráč tandemu 
hrajícím na levé dráze. Vítězí tandem, který v sérii dvou hodů docílí vyššího celkového výkonu. 
V případě rovnosti výkonu si tandemy vymění vzájemně dráhy a odehrají další sérii hodů. V případě 
opakované rovnosti se postupuje obdobně až do rozhodnutí. 

(6) Při udělení karty tandemu se tato váže k danému tandemu a nikoli k jeho jednotlivým hráčům. 

(7) Karty udělené v průběhu setů se nepřebírají do fáze rozhazování ani do dalšího setu. Stejně tak 
karty udělené v průběhu rozhazování se nepřebírají do dalšího setu ani do dalšího stupně 
rozhazování (rozhodnutí o celém utkání). 

Čl. 24 
Sout ěže dvojic 

(1) Trenér dvojice odevzdá rozhodčímu nejpozději 30 minut před zahájením soutěže sestavu dvojice se 
jménem trenéra či zástupce a rozhodčí provede rozlosování pořadí startu dvojic. 

(2) Při startu dvojice se uplatňuje blokový způsob startu a hráči dvojice nastupují současně vedle sebe 
na drahách např. 1–2, 3–4, 5–6 apod. 

(3) V soutěžích dvojic nemůže být hráč po odehrání alespoň jednoho hodu vystřídán. Výkon hráče, který 
odstoupil, je dán součtem poražených kuželek v odehraných hodech. 

(4) V soutěži rozhoduje o lepším umístění celkový dosažený výkon, je-li shodný, rozhoduje o lepším 
umístění vyšší výkon v dorážkové, dále pak nižší počet hodů bez poražených kuželek. 
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Část pátá 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 25 
Závěrečná ustanovení 

(1) Ruší se platnost Soutěžního řádu kuželkářského sportu z 1. července 2014 a všech jeho doplňků 
a změn. 

(2) Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti od 1. září 2015. 


