JIHOČESKÝ KRAJSKÝ
KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

ROZPIS
JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE
dospělých

KP I. – Krajský přebor I. třídy
KP II. – Krajský přebor II. třídy
pro soutěžní ročník

2017 – 2018
České Budějovice 22.6.2017
http://www.jckuzelky.cz
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Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěží: Všechny soutěže řídí Sportovně technická komise (STK) JčKKS.
2. Pořadatel:

Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený
v Rozlosování na prvním místě.

3. Soutěžní ročník: Začíná 1.7.2017 a končí 30.6.2018.
4. Poplatky:

Pro každé družstvo v krajských soutěžích je stanoven startovní poplatek ve výši
500,- Kč. Poplatek bude zaplacen nejpozději do 1.9.2017. Nebude-li včas
zaplacen, může být oddíl potrestán odebráním pěti bodů z konečné tabulky soutěže.

5. Termíny a Budou uvedeny v Rozlosování soutěžního ročníku. Začátky utkání stanoví vedoucí
Rozlosování: soutěže s přihlédnutím k požadavkům oddílů a uvede je v Rozlosování.
Nebude brán zřetel na vyšší soutěže, Rozlosování bude v souladu s Pravidly.
Hracími dny jsou pátek a sobota.
6. Úhrada:

Organizační a technické náklady včetně nákladů na rozhodčí hradí pořádající oddíl.
Náklady hostujících družstev hradí vysílající oddíl.

Technická ustanovení
7. Předpis:

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud
tento Rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto Rozpisu a případných jeho
změn a doplňků.

8. Systém:

V krajském přeboru hrají šestičlenná družstva systémem každý s každým dvoukolově
formou vzájemných zápasů dle Rozlosování, v disciplíně 100 HS na dvou-nebo
čtyřdrahách. Účast žen není omezená.
Bude-li družstvo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupí ze soutěže, anulují se všechny
výsledky jím odehraných utkání a družstvo bude považováno za sestupující. Zároveň
bude družstvo potrestáno v souladu s „Disciplinárním řádem“.

9. Bodové hodnocení:
a) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně
(50 HS) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí
disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.
b) 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.
c) Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží
další dva body. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě
družstva po jednom bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre)
družstva může být: 8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8.
d) 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.
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e) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle
počtu získaných bodů. Při rovnosti je bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším
počtem odehraných zápasů. Jako další kritérium je rozdíl celkového skóre a popř.
rozdíl dílčích bodů přidělených podle písm. b).
f) 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 vzájemné zápasy.
10. Oprávněný start: V KP I. a KP II. dospělých mohou startovat hráči a hráčky registrovaní
za příslušný oddíl, kteří v soutěžním ročníku dosáhnou věku 15 a více let.
11. Start náhradníka: Dle ustanovení článku 16 „Pravidel kuželkářského sportu“.
12. Lékařská prohlídka: Každý hráč je povinen si zabezpečit ve svém zájmu a na své náklady
informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní kuželek, viz článek 8 „Pravidel
kuželkářského sportu“.
13. Rozhodčí:

Rozhodčí je k utkání delegován domácím oddílem, popřípadě předsedou komise
rozhodčích JčKKS.
Je odpovědný za řízení utkání dle platných Sportovně technických předpisů a tohoto Rozpisu a jeho
případných změn a doplňků.
Pořádající oddíl je povinen poskytnout rozhodčímu náhradu prokázaných jízdních výdajů, popř. výdaje
za ubytování.
Pořádající oddíl poskytne rozhodčímu odměnu za řízení utkání takto:
na dvoudráze:
= 260,- Kč
na čtyřdráze:
= 160, -Kč
-odměna rozhodčímu náleží jen v případě, řídí-li utkání v předepsaném úboru
-startuje-li rozhodčí jako hráč, náleží mu polovina uvedené částky
14. Přihláška a Soupiska:
Družstvo zašle vedoucímu soutěže (STK JčKKS) na emailovou adresu: f.vasicek@seznam.cz
Přihlášku do příslušné soutěže v termínu do 20.7.2017.
Soupisku pro podzimní část soutěže v termínu do 15.9.2017 a v případě změn do 31.12.2017
Soupisku pro jarní část soutěže. V případě nezaslání Soupisky pro jarní část soutěže platí Soupiska
pro podzimní část soutěže.
15. Změny na Soupisce: Dle ustanovení článku 12 „Pravidel kuželkářského sportu“.
16. Povinnosti pořádajícího družstva:
Pořádající družstvo odešle do tří hodin po skončení utkání Zápis o utkání el.poštou na adresu STK:
f.vasicek@seznam.cz. V případě nemožnosti, např. technických problémů s odesláním Zápisu o
utkání informuje pořádající družstvo ihned STK telefonicky (724 690 237) a domluví s ním termín
zaslání.
Při nezaslání Zápisu o utkání (a neinformování STK) bude pořádajícímu družstvu udělena pokuta
v minimální výši 200,- Kč.
V případě chybně nebo neúplně vyplněného Zápisu o utkání (neuvedení Registračních čísel u hráčů,
neuvedení Rozhodčího apod.) bude udělena pokuta v minimální výši 100,-Kč.
Originál Zápisu o utkání musí být na kuželně domácích archivován do konce soutěžního ročníku
(do 30.6.2018).
17. Termíny utkání: Dle Rozlosování. Odložení utkání povoluje STK a to pouze ve výjimečných
případech, vždy s uvedením náhradního termínu utkání. Všechna odložená
utkání se musí sehrát nejpozději v termínu předposledního kola.
Zápasy posledních dvou kol nelze odložit na pozdější termín.
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18. Hlášení změny termínu utkání:
Hlášení termínu utkání se provede přímo STK (emailem, popř. telefonicky)
v případě odložení či předehrání oproti termínu stanoveného Rozlosováním.
19. Vybavení kuželny: Kuželna je vybavena v souladu s Technickými předpisy ČKA
20. Námitky:

Se podávají formou zaznamenání příslušným vedoucím družstva do Zápisu o
utkání.

21. Postup:

- vítěz KP I.třídy získává titul „Přeborník Jihočeského.kraje pro ročník 2017/2018“ a
právo postupu do vyšší soutěže (Divize-jih). V případě odmítnutí postupu přechází
právo postupu na družstvo na druhém, max. třetím místě konečné tabulky
- vítěz KP II.třídy získává právo postupu do vyšší soutěže (KP I. třídy). V případě
odmítnutí postupu přechází právo postupu na družstvo na druhém, max. třetím místě
konečné tabulky
- dva vítězové z jednotlivých okresních soutěží dospělých (OP ČB-ČK, OP JH,
OP TA, OP ST-PI) získávají právo postupu do KP II.třídy. V případě, že bude počet
zájemců o postup vyšší než dva, rozhodne o postupujících kvalifikace.

22. Sestup:

- z KP I.třídy sestupují družstva umístěná na 12. a 11. místě do KP II.třídy. .
- z KP II.třídy sestupují družstva umístěná na 12. a 11. místě do místně příslušných
okresních soutěží.
- dle počtu sestupujících družstev z Divize-jih do KP I.třídy mohou být počty
sestupujících do KP II.třídy a do okresních soutěží vyšší.
- dle počtu postupujících družstev z OP do KP II.třídy mohou být počty
sestupujících z KP II.tř. nižší.

23. Různé:

- Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno
vyhlášením kontumačního výsledku a bude vůči němu zahájeno disciplinární
řízení.
- Při vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže
- Družstvo, které odloží utkání bez vědomí vedoucího příslušné soutěže, bude
potrestáno pokutou 300,-Kč.
- Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto Rozpisem, či se jinak
provinní proti Sportovně technickým předpisům kuželkářského sportu, budou
potrestány pokutou minimálně ve výši 300,- Kč.
- O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže, předseda STK JčKKS.
- Tento Rozpis a Rozlosování musí být k dispozici na kuželně.
- Vedoucí soutěže vydává Zpravodaj soutěží, které řídí. Zpravodaj slouží k oficiálnímu
styku vedoucího soutěže s družstvy, které jsou v jeho působnosti.
Zpravodaje jsou družstvům zasílány výhradně elektronickou poštou
na emailovou adresu uvedenou v Přihlášce.

Ing. Bláha Jiří v.r.
předseda JčKKS

František Vašíček v.r.
předseda STK JčKKS
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