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Všeobecná ustanovení 
1. Řízení Řídí Sportovně technická komise OKS Č. Budějovice. 

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

3. Účastníci Účastníci jsou uvedeni v příloze „Rozlosování“. 
Názvy soutěží: Meziokresní přebor ČB-ČK „A“, Meziokresní přebor ČB-ČK „B“, 
Meziokresní přebor ČB-ČK dorostu  

4. Termíny a 
rozlosování 

a) Termíny a Rozlosování budou rozeslány po obdržení Rozlosování KP I a KP II  

b) Hracím dnem je přednostně: 
* v kategorii dospělých středa, v závislosti na obsazení kuželen, dle požadavků 
jednotlivých družstev, 
* v kategorii dorostu   neděle                            -//-    

Začátky utkání jsou stanoveny, v pracovní den na 17:00 hodin, v den pracovního klidu nebo 
v den pracovního volna na 9:00 hodin, pokud není uvedeno v Rozlosování jinak. 

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

6. Poplatky Všechny oddíly hradí za každé své družstvo dospělých poplatek 500,- Kč. Kopie 
dokladu o úhradě poplatku na účet OSK Č.B. (OVV ČBSTO – č.ú.: 6933231/0100, var. 
symbol 19) musí být součástí přihlášky do OP.  Bez tohoto dokladu bude Přihláška 
považována za neplatnou !!! a oddíl nebude do soutěže zařazen.  

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) Šestičlenná družstva dospělých systémem každý s každým dvoukolovou formou vzájemných 
zápasů dle Rozlosování. Hrají v disciplíně 100 hs. 

b) Čtyřčlenná družstva dospělých systémem každý s každým čtyřkolovou formou vzájemných 
zápasů, popř. i formou vložených turnajů dle Rozlosování. Hrají v disciplíně 100 hs 

c) Tříčlenná družstva dorostenců a dorostenek systémem každý s každým dvoukolovou formou 
vzájemných zápasů, popř. i formou vložených turnajů dle Rozlosování. Hrají v disciplíně 100 hs.   

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. V případě družstva s jiným 
počtem hráčů se přidělí odpovídající počet 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) tak v případě šestičlenného družstva může být: 
8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8.  
U čtyřčlenného družstva, družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených 
kuželek, obdrží další dva body. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě 
čtyřčlenného družstva může být: 6:0 – 5,5:0,5 – 5:1 – … – 3:3 – … – 0:6. V případě vloženého 
turnaje obdrží vítězné družstvo tolik bodů, kolik družstev se zúčastní a následující družstva vždy 
o jeden bod méně. Družstvo na posledním místě v turnaji nezíská žádný bod. 
U tříčlenného družstva, družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených 
kuželek, obdrží další jeden bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě 
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družstva po půl bodu. Výsledné skóre je v rozmezí: 4:0 – 0:4. V případě vloženého turnaje obdrží 
vítězné družstvo tolik bodů, kolik družstev se zúčastní a následující družstva vždy o jeden bod 
méně. Družstvo na posledním místě v turnaji nezíská žádný bod.  

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. 

e) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných 
bodů (v případě soutěže dorostu včetně bodů z vložených turnajů). Při rovnosti 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 ( v případě soutěže dorostu včetně bodů z vložených turnajů). 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 
 
a) V soutěži družstev dospělých mohou startovat hráči a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. 

v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, dosáhnou věku 13 a více let. 
b) V soutěži družstev dorostu mohou startovat hráči a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. v období 

od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, dosáhnou věku 11 až 18 let.  
 

11. Povinnosti 
 
a) Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 10 minut před stanoveným 

začátkem zápasu. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím základě 
nejpozději 5 minut před začátkem zápasu předá rozhodčímu svoji sestavu. 

Při vložených turnajích se losuje pořadí drah prvních hráčů a následující hráč nastupuje   
vždy o jednu dráhu doprava (1-2-3, 2-3-4, 3-4-1, 4-1-2).  

b) Oddíl zašle elektronickou poštou na adresu STK OKS Č. B. nejpozději do 25. září 2019 pro 
podzimní část a v případě změn v soupisce do 6. ledna 2020 pro jarní část řádně vyplněnou 
soupisku. Pokud se pro jarní část soupiska nemění, není nutné ji zasílat.  

 
12. Vedoucí 

soutěže 
a) Meziokresní přebor ČB-ČK dospělých „A“ a „B“ a Meziokresní přebor ČB-ČK dorostu  

pan Martin Vašíček   -M: 776 642 243    
  V. Volfa 1321 / 7    
 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE    
 
                Email pro zasílání výsledků:                     vasicek.novaves@seznam.cz        

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 sdělit vedoucímu soutěže výsledek utkání do 3 hodin po skončení 
utkání. Pořádající oddíl je povinen vyplnit (případně importovat) zápis daného utkání v online 
systému, který běží na adrese www.kuzelky.com. Po ukončení utkání vytisknout ze systému 
originál Zápisu a ten předat rozhodčímu ke kontrole, podpisům a archivaci. Je důrazně 
doporučeno vyplňovat Zápis v systému průběžně, výsledky tak budou online veřejně k dispozici. 
Veškeré přístupové údaje poskytne vedoucí příslušné soutěže. V případě poruchy internetu je 
pořádající oddíl povinen odeslat do 24 hodin Zápis o utkání elektronickou poštou. Originál 
Zápisu o utkání zůstává na kuželně pořádajícího oddílu k nahlédnutí do konce soutěžního 
ročníku, tj. do 30.6.2020!!!.    

     Vedoucí soutěže je oprávněn upřesnit způsob zasílání Zápisu o utkání. Případné 
upřesnění zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. 

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

  Druh soutěže OP   

  družstva dospělých:• čtyřdráha 6 hráčů 

                             • čtyřdráha 4 hráči 

100 Kč 

80 Kč 
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                           • dvoudráha 6 hráčů 

                           • dvoudráha 4 hráči 
 

 
120 Kč 
100 Kč  

  družstva dorostu  • čtyřdráha 
 • dvoudráha 

80 Kč 
100 Kč 

 

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

zároveň startuje jako hráč, náleží poloviční odměna za rozhodování zápasu 

14. Rozhodčí Je odpovědný za přesné řízení utkání či turnaje dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto 
Rozpisu a jeho případných doplňků. V případě nepřítomnosti rozhodčího řídí utkání vedoucí 
družstev.  

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

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. Hlášení 
změny 
utkání 

Hlášení změny termínu utkání se provede jen v případě odložení či předehrání oproti termínu 
stanoveného rozlosováním dle ustanovení článku 35, odst. 2, písm. d) a e) Pravidel. 

20. Přední 
umístění 

Vítězná družstva OP dospělých a OP dorostu a družstva umístěná na 2. a 3. místě obdrží diplom.       

21. Postup Vítězné družstvo Meziokresního přeboru ČB-ČK „A“, získává právo postupu do KP II. a stává se 
Meziokresním přeborníkem ČB-ČK. Dva vítězové z OP pořádaných v Jč. kraji postupují do KP II.tř. 
- bude-li počet zájemců o postup do KP II.tř. vyšší než DVA - rozhodne o postupujících VV JčKKS 
(je možná např. kvalifikace).   

Vítězné družstvo Meziokresního přeboru ČB-ČK „B“, nemá nárok na postup do KP II a ani hrát 
kvalifikaci o KP II.                                                               

Pokud se v nadřazené skupině uvolní více míst, může být počet postupujících větší než je výše 
uvedeno. 

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) Družstvo, které odloží nebo předehraje utkání bez vědomí vedoucího příslušné soutěže, 
bude potrestáno pokutou 500,-Kč.  

d) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto Rozpisem, či se proviní proti 
Sportovně technickým předpisům kuželkářského sportu, budou potrestány pokutou 
minimálně ve výši 200 Kč.  

e) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže, předseda STK.  

f) Družstvo, které odešle chybně vyplněný Zápis o utkání, bude potrestáno pokutou ve výši 
200 Kč. 
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g) Všechna odložená utkání se musí sehrát nejpozději v termínu předposledního kola. Zápasy 
posledních dvou kol lze odložit na pozdější termín pouze v případě, že jejich výsledek 
nebude mít vliv na regulérnost soutěže (zejména postup do KP II.tř)  

h) povinností oddílu je tento Rozpis a Rozlosování vyvěsit na kuželně.  

i) Vedoucí soutěže vydává Zpravodaj soutěží, které řídí. Tento Zpravodaj slouží k oficiálnímu 
styku vedoucího soutěže s družstvy, které jsou v jeho působnosti. Zpravodaje a Zápisy 
výkonného výboru OKS ČB jsou družstvům zasílány výhradně elektronickou poštou. 
Oddíly zašlou na adresu STK oficiální e-mailovou adresu na zasílání uvedených dokumentů 
(adres může být více)  

             

24. 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“. 

           Jiří BLÁHA v. r. Martin VAŠÍČEK v. r. 
 předseda OKS Č. B.   předseda STK OKS Č. B.   
 
Adresář funkcionářů OKS Č. Budějovice  

•  předseda OKS Č. B. : 

Jiří BLÁHA           
Na kohoutě č.p. 159          
375 01 TÝN NAD VLTAVOU                                   

-M:   725 207 159 

Email: blaha@jckuzelky.cz 

 

•  místopředseda OKS Č. B. :  

Karel VLÁŠEK                      
Dříteň 198                                                                                 
373 51 DŘÍTEŇ 
                
-M:    724 536 499   

•  předseda STK OKS Č. B. : 

Martin VAŠÍČEK                                         
V. Volfa 1321 / 7                                                                    
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE                             
 
-M:    776 642 243  
 
Email:  vasicek.novaves@seznam.cz 
 
 


