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Všeobecná ustanovení 
 
 

1. Řízení soutěží: Všechny soutěže řídí Sportovně technická komise JčKKS (STK JčKKS) 
 

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

 
3. Termíny: Soutěžní ročník 2021/2022 začíná 1.7.2021 a končí 30.6.2022 

 
4. Poplatky:     a) Pro každé družstvo v krajských soutěžích je stanoven startovní poplatek ve výši 

200,- Kč (Poplatek je snížen z důvodů nedohrání soutěže2020/2021). 
Poplatek bude zaplacen nejpozději do 31.8.2021. Pokud poplatek nebude do 
tohoto data uhrazen, bude družstvo ze soutěže vyloučeno. 
ČÍSLO ÚČTU: 2201761008 / 2010 - FIO Banka 
 

                    b) Při odhlášení řádně přihlášeného družstva ze soutěže, a to ani před jejím zahájením,   
                        se startovní poplatek nevrací. 

 
5. Termíny a Termíny a rozlosování budou uvedeny v přílohách „Rozlosování soutěžního 
rozlosování: ročníku“. 

Začátky utkání stanoví vedoucí soutěže s přihlédnutím k požadavkům oddílů 
a uvede je v Rozlosování. 
Hracími dny jsou pátek, v případě termínové kolize s vyšší soutěží sobota. 

 
6. Úhrada: Organizační a technické náklady včetně nákladů na rozhodčí hradí pořádající 

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 dospělých hrají šestičlenná družstva systémem každý 

s každým dvoukolově formou vzájemných zápasů dle Rozlosování, 
v disciplíně 100 HS na dvou-nebo čtyřdrahách. Účast žen není omezena. 
Bude-li družstvo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupí ze soutěže, anulují se jeho 
výsledky 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. V případě družstva s jiným počtem hráčů 
se přidělí odpovídající počet bodů. 

 
c)  Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží 
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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. 

 
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        V krajských soutěžích dospělých mohou startovat hráči a hráčky registrovaní 
start :   za jednotlivé oddíly (včetně platného hostování), kteří v soutěžním roce          

                                      dosáhnou         věku 14 a více let. 
 

11. Povinnost : Družstvo zašle do 10.09.2021 pro podzimní část a do 31.12.2021 pro jarní část 
řádně vyplněnou Soupisku družstva el.poštou předsedovi STK na adresu: 
vasicek@jckuzelky.cz . 
V případě nezaslání Soupisky pro jarní část soutěže zůstává v platnosti Soupiska 
zaslaná pro podzimní část. 

 
 

12. Vedoucí KP 1 a KP 2 řídí předseda STK JčKKS. 
skupin : 

 
13. Povinnosti a) Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 

pořádajícího oddílu: 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 (viz čl. 11 SŘ). 

 
b) Pořádající družstvo je povinné sdělit vedoucímu soutěže výsledek utkání 

nejpozději do 3 hodin po skončení utkání. Pořádající družstvo je povinné 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 doporučeno vyplňovat Zápis o utkání 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 
na adresu STK JčKKS: vasicek@jckuzelky.cz 
Originál Zápisu o utkání zůstává na kuželně pořádajícího oddílu k nahlédnutí do konce soutěžního 
ročníku, tj. do 30.6.2022 !!!. 

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

 
c) Domácí oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva šatnu, 

sprchu a v areálu kuželny nebo jejím blízkém okolí občerstvení. 
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14. Rozhodčí : Rozhodčí je delegován domácím oddílem a je odpovědný za řízení utkání dle 
platných Sportovně technických předpisů, tohoto Rozpisu a jeho případných změn a doplňků. 
Rozhodčí může být delegován předsedou komise rozhodčích JčKKS. 

-Pořádající oddíl je povinen poskytnout rozhodčímu náhradu prokázaných 
jízdních výdajů 
-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 

 
15. Námitky : Dle ustanovení článků 43 až 47 Správního a disciplinárního řádu ČKA. 

 
16. Start Dle ustanovení článku 16 „Pravidel kuželkářského sportu“. 

Náhradníka: 
 

17. Změny na Dle ustanovení článku 12 „Pravidel kuželkářského sportu“. 
soupisce: 

 
18. Vybavení Kuželna je vybavena v souladu s Technickými předpisy ČKA 

kuželny :  - signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být v provozu, v případě poruchy 
se signalizace vypne jen na dráze, kde není funkční 
- při utkání musí být přítomen pracovník technického dozoru 

 
19. Hlášení Hlášení termínu utkání se provede jen v případě odložení či předehrání oproti 

utkání : termínu stanoveného rozlosováním dle ustanovení článku 35, odst.2, písm. d) a 
e) Pravidel. 

 
20. Termíny Dle ustanovení Soutěžního řádu kuželkářského sportu, str.25, čl.9 a 10, 

utkání : Rozpisu a rozlosování, které vydala STK JčKKS 
Odložení utkání povoluje vedoucí soutěže a to jen ve výjimečných případech 
a pouze s uvedením náhradního termínu utkání. 
Zápasy posledních dvou kol nelze odložit na pozdější termín. 
Odložené zápasy podzimní části se musí odehrát nejpozději před začátkem 
jarní části soutěže. 
Odložené zápasy jarní části se musí odehrát nejpozději po odehrání 20. 
kola - tj. před 21. kolem. 

 
21. Postup a) vítěz KP 1 získává titul „Přeborník Jihočeského kraje“. 

 
a umístění : b) vítěz KP 1. postupuje přímo do Divize-jih (v případě odmítnutí postupuje 

družstvo z druhého, max. ze třetího místa) 
 

c) vítěz KP 2 postupuje přímo do KP 1 (v případě odmítnutí postupuje 
družstvo z druhého, max. ze třetího místa) 

 
d) dva vítězové z jednotlivých soutěží OP postupují do KP 2 ( bude-li počet 
zájemců o postup do KP 2. vyšší než DVA , rozhodne o postupujících kvalifikace) 

 
22. Sestup : a) z KP 1 mohou sestoupit družstva umístěná na 12.,11. a 10.místě do KP 2 

dle výsledků vyšších soutěží. 
 

b) z KP 2 sestupují družstva umístěná na 12. a 11. místě do příslušných 
okresních soutěží. 

 
c) dle sestupu družstev z vyšších soutěží mohou být počty sestupujících vyšší 

 
d) dle postupu družstev z OP mohou být počty sestupujících z KP 2 nižší 
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23. 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“. 

 
24. 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 utkání bez vědomí vedoucího soutěže, bude 
potrestáno pokutou 500,-Kč. 

 
d) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto Rozpisem, či jinak 

se proviní proti Sportovně technickým předpisům kuželkářského sportu, budou 
potrestána pokutou minimálně ve výši 200,- Kč. 

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

 
g) Povinností oddílu je tento Rozpis a Rozlosování zpřístupnit na kuželně 

 
h) Vedoucí soutěže vydává Zpravodaj soutěží, které řídí. Tento Zpravodaj slouží k 

oficiálnímu styku vedoucího soutěže s družstvy, které jsou v jeho působnosti. 
Zpravodaje jsou družstvům zasílány výhradně elektronickou poštou a 
jsou dostupné na webových stránkách JčKKS ( www.jckuzelky.cz ). 

 
i)  Na závěr soutěže každý oddíl zašle hodnocení – nejpozději do 21 dnů 

po odehrání posledního kola soutěže. 
 

25. Řešení mimořádných situaci: 
a) Pokud do průběhu soutěže zasáhne vyšší moc (např. epidemie, rozhodnutí vlády 

či jiného státního orgánu, přírodní katastrofa apod.) a soutěž nelze v běžném režimu 
dokončit do konce soutěžního ročníku, tedy do 30.6.2022, postupuje se podle 
následujících bodů tohoto článku. 

b) Mistrovský titul a další medailisty je možné vyhlásit podle aktuálního pořadí 
v tabulce v okamžiku předčasného ukončení soutěže, pokud je splněno alespoň jedno 
z následujících kritérií: 1) v okamžiku ukončení je již o vítězi, resp. medailistech 
rozhodnuto; 2) k řádnému dokončení ročníku zbývají nejvýše 2 kola. 

c) Postupy a sestupy podle aktuálního pořadí v tabulce v okamžiku předčasného 
ukončení soutěže v souladu s Rozpisem soutěže lze vyhlásit pouze v případě, kdy do 
konce soutěže zbývají nejvýše dvě kola. 

d) V jakémkoli jiném případě lze soutěžní ročník předčasně ukončit, zmrazit 
výsledky či anulovat bez dalšího a přijmout vhodná opatření k zajištění dalšího 
soutěžního ročníku. 

 
 

Jiří Bláha v.r. František Vašíček v.r. 
předseda VV JčKKS předseda STK JčKKS 


