
 1

 

 
 

 
 Kuželkářský svaz kraje Vysočina 

Jihočeský krajský kuželkářský svaz  
 

 
 
 

Rozpis 
 
 

divize jih 
 

soutěžní ročník 

2018/19 
 
 
 
 
  Ve Velkém Meziříčí dne   30.4.2018 

 

            Zdeněk Toman             Jiří Starý  

  předseda KSK Vysočina     předseda STK KSK Vysočina 
 

  Jiří Bláha                                                                         František Vašíček 

  předseda Jihočeského KKS                                         předseda STK Jihočeského KKS 
 



 2

Všeobecná ustanovení 

1. Řízení 
Řídí Sportovně technická komise KSK Vysočiny 

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

3. Účastníci Účastníci jsou družstva kraje Jihočeského a Vysočiny  
1. TJ Centropen Dačice B 
2. TJ Sokol Nové Hrady 
3. TJ Jiskra Nová Bystřice 
4. TJ Sokol Soběnov 
5. TJ Sokol Častrov 
6. KK PSJ Jihlava B 
7. TJ Sokol Chotoviny  
8. TJ BOPO Třebíč 
9. TJ Slovan Jindřichův Hradec  
10. KK Lokomotiva Tábor  
11. TJ Spartak Pelhřimov A 
12. TJ Nová Včelnice 

 

4. Termíny a 
rozlosování 

a) Termíny a rozlosování budou uvedeny v přílohách „Rozlosování soutěžního ročníku“ tohoto 
rozpisu. 

b) Hracími dny jsou přednostně pátek a sobota.  

c) Pokud však bude mezi soupeři menší vzdálenost než 100 km, mohou v přihlášce požádat, 
aby v rozlosování byl uveden jako hrací všední den (např. pátek). Odchylky od těchto 
stanovených termínů podléhají schválení vedoucímu soutěže. 

5. Úhrada V podzimní i jarní části soutěže hradí organizační a technické náklady včetně nákladů na 
rozhodčí pořádající oddíl. Náklady družstev hradí vysílající oddíl. 

6. Poplatky a) Všechny oddíly hradí za každé své družstvo startovní poplatek 600,- Kč. (podrobnosti o 
platbě uvedeny na přihlášce do nového soutěžního ročníku) Příslušné poplatky musí být 
uhrazeny na účet KSK Vysočiny nejpozději do 30.6.2018. Pokud poplatek nebude do tohoto 
data uhrazen, bude družstvo ze soutěže vyloučeno. 

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 a) Divizi hrají šestičlenná družstva mužů soutěží systémem každý s každým dvoukolově 
formou vzájemných zápasů dle rozlosování v disciplíně 120 hs na čtyřdrahách dle čl. 20, 
odst. 2, Pravidel kuželkářského sportu (PKS), 100 hs na dvoudrahách dle čl. 20, odst.3, 
PKS. Start žen v družstvech není omezen (ke startu žen se vztahují všechna ustanovení 
kuželkářských předpisů o startech náhradníků). Kuželna musí být zařazena do kvalitativní 
třídy dle technických předpisů ČKA.  Pokud si družstvo, za které bude startovat žena, 
vybojuje postup do III. KLM, musí se pro další ročník přizpůsobit rozpisu III. KLM. 

9. Bodové 
hodnocení 

 
Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. Při disciplíně 120 hs v každé dílčí 
disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí 
disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu. Při disciplíně 100 hs se 
každou dílčí disciplínou (25 hodů) myslí zvlášť plné+dorážka+plné+dorážka. Na dvoudráze se 
musí totalizátor po plných vynulovat, pokud to umožňuje ASK. Pokud v dílčí disciplíně 
dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu. 

a) Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro 
své družstvo jeden bod. V případě rovnosti bodů, obdrží bod pro své družstvo hráč, který 
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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.  

b) 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) tak v případě šestičlenného 
družstva může být: 8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8. 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. 

c) 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). 

d) 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. Startují 
 

e) V divizi mohou startovat hráči (muži a ženy), kteří v soutěžním roce, tj. v období od 
1.7.2018 do 30.6.2019, dosáhnou věku 15 a více let. V jarní části soutěžního ročníku mohou 
od 1. března 2019 startovat pouze hráči, kteří budou k tomuto datu za daný oddíl 
registrováni, případně budou mít k tomuto datu platně povolené hostování. Při pozdější 
registraci či pozdějším povolení hostování, nemohou hráči v této soutěži nastoupit.  

11. Povinnosti 
 

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) Oddíl zašle STK, k rukám vedoucího soutěže (viz čl. 12), nejpozději do 31. srpna 2018 pro 
podzimní a do 31. prosince 2018 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku v jednom 
vyhotovení elektronicky. 

c) Oddíl zašle STK KSK Vysočiny, k rukám vedoucího soutěže závaznou přihlášku do 
soutěže do 3.6.2018 

 
12. Vedoucí 

soutěže 
a) Divize 
Ing. Petr Kejval hlášení výsledků: mail:petr.kejval+dj@gmail.com, pokud bude 
adresa obsahovat „+dj“ není nutné do předmětu mailu psát „DJ:“ a mail bude automaticky 
přeposlán na adresu zapisydivizejih@gmail.com, kde si vámi zaslané zápisy budete moci 
prohlédnout. Na adresu zapisydivizejih@gmail.com prosím zápisy neposílejte.  

13. Povinnosti 
pořádajícího 
oddílu 

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny nebo 
v její blízkosti občerstvení. 

b) Pořádající oddíl je povinen zaslat elektronickou poštou vedoucímu soutěže výsledek utkání 
na platném formuláři zápisu o utkání, nejdéle do soboty 20:00 hodin. 

Pořádající oddíl je povinen po skončení utkání originál zápisu o utkání archivovat a 
v případě sporu zaslat vedoucímu soutěže na jeho vyžádání.  

c) Pořádající oddíl poskytne rozhodčímu náhradu prokázaných jízdních výdajů, náhradu pro-
kázaných výdajů za ubytování v případě, že rozhodčí nemá přiměřené dopravní spojení 
k utkání, a stravné dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění jeho změn 
a doplňků. 

V případě použití vlastního motorového vozidla se poskytne úhrada ve výši odpovídající 
ceně jízdného hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy (autobus, vlak). 

d) Pořádající oddíl poskytne rozhodčímu odměnu za výkon při rozhodování takto:  

dvoudráha 260 Kč, čtyřdráha 180 Kč 

 Poznámka: Rozhodčí má nárok na odměnu, řídí-li utkání v předepsaném úboru. 

e) Vedoucí družstev jsou povinni při startu hráče, který není uveden na soupisce družstva, 
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uvést do Zápisu o utkání informaci, zda se jedná o první start a dopsání hráče na soupisku, 
nebo o start náhradníka. 

 

14. Rozhodčí 
 
Je odpovědný za přesné řízení utkání či turnaje dle platných Sportovně technických předpisů, 
tohoto rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčí je delegován domácím oddílem. 
Utkání divizní soutěže může řídit i rozhodčí, který v utkání zároveň startuje jako hráč. V tomto 
případě rozhodčímu náleží odměna ve výši poloviny částky uvedené v článku 13, písm. d) 
tohoto rozpisu, a to i v případě, řídí-li utkání ve sportovním úboru s odznakem rozhodčího. 

15. Námitky Dle ustanovení článku 43,44 „Správního a disciplinárního řádu ČKA“. 

16. Start 
náhradníka 

Dle ustanovení článku 16 „Pravidel kuželkářského sportu“. 

17. Změny na 
soupisce 

Dle ustanovení článku 12 „Pravidel kuželkářského sportu“. 

18. Vybavení 
kuželny 

a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 7 Pravidel. 

b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v případě poruchy se 
signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční. 

c) ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být provozuschopná.   

d) Při utkání či turnaji musí být přítomen pracovník technického dozoru. 

19. 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“. 

20. Sestup a) Z divizní soutěže sestupují družstva umístěná v konečné tabulce družstev na 11. – 12. místě 
do Krajských přeborů dle jejich územního zařazení. Podle počtu sestupujících z 3.KLM 
může být počet sestupujících vyšší či nižší.  

b) Družstvo, které se nepřihlásí do dalšího soutěžního ročníku, bude v souladu s ustanovením 
bodu 3.1.3 SŘ považováno za přednostně sestupující bez ohledu na své umístění. 

21. Postup a) Z divizní soutěže získá družstvo umístěné na l. místě (resp. další v pořadí) právo přímého 
postupu do III. KLM. 

b) Pokud se v nadřazené skupině uvolní více míst, může být počet postupujících větší, než je 
výše uvedeno. V tomto případě týmy na druhých místech KP sehrají baráž, pří nezájmu 
druhého, může baráž sehrát třetí v pořadí. 

c) Pokud z některého Krajského přeboru nebude zájem postupovat do divize, postupové místo 
bude nabídnuto druhému kraji. 

22. Zařazení do 
soutěží 

Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen. 

 

23. Různé a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno vyhlášením 
kontumačního výsledku a bude vůči němu zahájeno disciplinární řízení. 

b) Při vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže. 

c) S výjimkou reprezentačních důvodů bude možné odložit utkání jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť zdůvodněných případech. Pořádající družstvo, které odloží termín utkání bez sou-
hlasu vedoucího soutěže, bude potrestáno pokutou ve výši 500 Kč. 

d) Všechna odložená utkání se musí sehrát nejpozději před termínem posledního kola. Zápasy 
posledního kola nelze odložit na pozdější termín. 

e) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se proviní 
proti Sportovně technickým předpisům kuželkářského sportu, budou potrestány pokutou 
minimálně ve výši 200 Kč. O udělení pokut rozhodne vedoucí soutěže. 

f) O udělování pokut při závažnějším provinění rozhodne divizní STK ve složení Petr Kejval, 
Jiří Starý, František Vašíček. Rozhodnutí o uložení pokuty, termín a způsob jejího uhrazení 
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zveřejní vedoucí soutěže ve zpravodaji soutěže. 

g) Příloha rozpisu Rozlosování je zároveň delegačenkou pro rozhodčí. 

h) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, 
se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů. 

i) Vedoucí soutěže vydává zpravodaj soutěží, které řídí. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu 
styku vedoucího soutěže s družstvy, které jsou v jeho působnosti. Zpravodaje jsou na 
družstva zasílána výhradně elektronickou poštou. 

j) Výsledky budou zveřejněny na internetové adrese  www.kksvysocina.webnode.cz. 
Výsledky včetně Tabulky, všech Zpravodajů a dalších dokumentů jako je Rozpis soutěže, 
Rozlosování soutěže, Soupisky pro podzim i jaro, Zápis Divize Jih pro 2 dráhy, Zápis ČKA 
standardní pro 4 dráhy bude vedoucí soutěže zveřejňovat na adrese 
http://kkzirovnice.aspone.cz/Menu/Vysledky.  
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Adresář funkcionářů  
 

vedoucí   Petr KEJVAL, Ing.  776 696 210 
soutěže  Sídliště 680  
člen STK  394 68 Žirovnice  

  petr.kejval@gmail.com – mail pro běžnou komunikaci 

  petr.kejval+dj@gmail.com – mail pro zasílání zápisů 
 

předseda STK  Jiří Starý  604 318 608 

Vysočina  Čechova 1727/36  
  594 01 Velké Meziříčí   

  ji.stary@seznam.cz  
 

předseda STK  František Vašíček  724 690 237 

Jihočeský  J.Lomského 795/23  
  370 06  České Budějovice   

  f.vasicek@seznam.cz  
 

   

 


