KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ
ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

Ústí nad Labem, 8. 7. 2014

Všeobecná ustanovení:
1. Řízení

Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně
technické komise.

2. Pořadatel

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

3. Účastníci

Účastníci budou uvedeni v příloze „Rozlosování Severočeské divize 2014/2015“.

4. Termíny a
rozlosování

a) Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze „Rozlosování Severočeské divize
2014/2015“. Rozlosování vydává předseda KKS Ústeckého kraje.
b) Hracím dnem je pátek, sobota a neděle.
c) Začátky utkání stanoví předseda KKS s přihlédnutím k požadavkům oddílů a uvede je
v rozlosování. Začátky utkání jsou stanoveny v den pracovního klidu nebo v den pracovního
volna na 9:00 hodin, nejpozději však v 18:00 hodin. Při vzdálenosti kuželny nad 100 km,
bude vždy utkání rozlosováno na sobotu.
d) Odložené utkání vedoucím soutěže se musí odehrát nejpozději do 14 dní po řádném,
plánovaném termínu nebo v termínu, který určí vedoucí soutěže. Pokud se družstva
dohodnou na dřívějším termínu, bude ho vedoucí soutěže akceptovat. Tuto dohodu dají
oddíly vedoucímu soutěže co nejrychleji na vědomí a to elektronickou poštou. V případě
mimořádné události o termínu utkání rozhodne vedoucí soutěže.
e) Zápasy předposledního kola celého soutěžního ročníku lze odložit maximálně do termínu
posledního kola.
f) Zápasy posledního kola celého soutěžního ročníku nelze předehrát ani odložit na pozdější
termín (platí termín vydaný v rozlosování). Výjimku tvoří pouze mimořádné události.
g) Vzájemná utkání družstev jednoho oddílu je povinné v jarní části soutěže předehrát a to
nejpozději do 1. 3. 2015, pokud rozlosování neurčuje dřívější termín. Termín takto
předehrávaného utkání je pořadatel utkání povinen nahlásit vedoucímu soutěže co nejdříve
a to elektronickou poštou nejpozději do 15. 1. 2015.
Organizační a technické náklady na utkání včetně nákladů na rozhodčí hradí pořádající oddíl.
Náklady družstev hradí vysílající oddíl.

5. Úhrada
6. Přihlášky a
startovné

a) Přihláška do soutěží se zasílá výhradně elektronickou poštou na jednotném formuláři
vydaným VV KKS Ústeckého kraje na adresu předsedy KKS (viz čl. 12 tohoto rozpisu).
b) Termín zaslání přihlášek do soutěží je nejpozději do 30. května 2014.
c) Družstvo, které se ze soutěže odhlásí nebo neodehraje celý soutěžní ročník 2014/2015
bude udělena pokuta ve výši 1000. - Kč. Družstvu se zároveň nevrací dosud zaplacené
poplatky uvedené v bodě 6, písmene d) tohoto rozpisu.
d) Oddíly hradí za každé své družstvo startovní poplatek 600 Kč. Kopie dokladu o úhradě
poplatku musí být součástí přihlášky do soutěže.
e) Poplatek dle bodu d) je nutno uhradit dle pokynů uvedených v přihlášce do soutěže.
f) Družstva regionálně náležící KKS Ústeckého kraje (dle krajského uspořádání ČR) hradí
poplatky v soutěži SVD na účet KKS Ústeckého kraje č. 2255212143/0800 - s uvedením
variabilní symbolu svého oddílu (19/kód oddílu/11). Po připsání poplatků na účet KKS bude
na žádost oddílu vystaveno potvrzení o přijetí celkové platby za celý oddíl.
g) Družstva regionálně náležící KKS Libereckého kraje (dle krajského uspořádání ČR) hradí
poplatky v soutěži SVD na účet KKS Libereckého kraje č. 670100-2200580504/6210 - s
uvedením variabilní symbolu svého oddílu (19/kód oddílu/11). Po připsání poplatků na účet
KKS bude na žádost oddílu vystaveno potvrzení o přijetí celkové platby za celý oddíl.
h) Přihlašované družstvo musí mít uhrazeny do 30. května 2014 všechny své pohledávky
(pokuty) ze soutěžního ročníku 2013/2014 jinak nebude přihláška do soutěžního ročníku
2014/2015 akceptována.

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 soutěží systémem každý s každým dvoukolově formou vzájemných
zápasů dle rozlosování. Hrají v disciplíně 100 hs přes dvě dráhy na dvoudráze nebo
čtyřdráze.
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b) Účastníci všech soutěží jsou povinni používat hrací materiál od některého z registrovaných
výrobců (viz. Technické předpisy WNBA, které jsou k dispozici na internetových stránkách
ČKA i v českém překladu).
9. Bodové
hodnocení
10. Startují

Bodové hodnocení utkání se provádí dle čl. 17 Soutěžního řádu - Mezinárodní hodnocení
utkání dvou družstev (osmibodové).
a) V soutěži mohou startovat hráčky a hráči, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2014
do 30. 6. 2015, dosáhnou věku 15 a více let.
b) V soutěži mohou od 1. března 2015 startovat pouze hráči a hráčky, kteří budou k tomuto
datu za daný oddíl registrováni, případně budou mít k tomuto datu platné povolené
hostování.
c) Hráči a hráčky s povoleným hostováním končícím v podzimní části po 24. listopadu 2014 a
v jarní části po 1. březnu 2015 nemohou v soutěži startovat za oddíl, za který jsou
registrováni.

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 (viz čl. 11 SŘ).
b) Na kuželnách, kde není automatické zapisování hodů hráčů si výkony zapisují hráči obou
družstev tak, že domácí hráči zapisují výkony hostujícímu družstvu a naopak hostující
družstvo zapisuje výkony domácích. ASK obsluhuje výhradně pořadatel utkání (domácí).
c) Oddíl zašle k rukám předsedy STK KKS (viz čl. 12 tohoto rozpisu), nejpozději do 31. srpna
2014 pro podzimní část a do 21. prosince 2014 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku
elektronickou poštou na jednotném formuláři, dodaném vedoucím soutěže. Pokud tak
oddíl pro jarní část neučiní, vstupuje v platnost ustanovení čl. 12, odst. 6 Pravidel.
d) Na soupisku družstva pro příslušnou část soutěžního ročníku nesmí oddíl uvést hráče či
hráčku startující v pravidelné mistrovské soutěži za jiný domácí či zahraniční oddíl
v soutěžích organizovaných v rámci mezinárodní kuželkářské federace.
e) Hráče či hráčku je možno uvést vždy pouze na jednu soupisku (mimo dorostu).
f) Oddíl, který má zařazené družstvo do Severočeské divize musí mít v soutěžním ročníku
2014-2015 zařazeno v některé mistrovské soutěži družstvo dorostu a toto družstvo musí
řádně absolvovat celý soutěžní ročník. Nebo hráči tohoto oddílu musí v dorostenecké či
žákovské kategorii v rámci svých soutěží odehrát dohromady alespoň 20 startů, přičemž
jednomu hráči se započte nejvýše 8 startů. Do tohoto počtu je možno započítat starty
v PMN, soutěže žactva, dorostu i dospělých. V odůvodněných případech lze podat
vedoucímu soutěže žádost o výjimku z této povinnosti.
g) Vedoucí družstev jsou povinni při startu hráče, který není uveden na soupisce družstva,
uvést do Zápisu o utkání informaci, zda se jedná o první start a dopsání hráče na
soupisku, nebo o start náhradníka.
h) Družstva po skončení soutěže provedou vyhodnocení organizace a průběhu soutěže a
zašlou je nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže jejímu vedoucímu.

12. Vedoucí
soutěže

předseda STK KKS Ústeckého kraje a vedoucí soutěže:
Pavel Kohlíček
Generála Janouška 965/7
198 00 Praha 98 – Černý Most

M: 777 171 776
mail: pavel.kohlicek@centrum.cz
hlášení výsledků: mail: severoceska.divize@centrum.cz

13. Povinnosti
pořádajícího
družstva

a) Pořádající oddíl je povinen v případě požadavku zajistit pro hráče a vedoucí funkcionáře
před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady.
b) Pořadatel má povinnost na kuželně řádně vyplnit originální formulář „zápis o utkání“ a to
z obou stran dle předtisku. V požadovaných rubrikách ho nechat podepsat vedoucím
domácího a hostujícího družstva a dvakrát dle předtisku ho nechat podepsat rozhodčím
utkání.
c) Pořádající družstvo je povinno zaslat přesný opis vyplněného „Zápisu o utkání“ vedoucímu
soutěže a to výhradně elektronickou poštou max. do 3 hodin po ukončení utkání.
Oddíly jsou povinny používat pro zasílání přesného opisu originálního Zápisů o utkání
pouze formulář (ve formátu MS Excel), dodaný vedoucím soutěže. Vedoucí soutěže je
oprávněn upřesnit či doplnit způsob hlášení výsledku utkání, případné upřesnění zveřejní
ve zpravodaji soutěže.
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d) Pořádající je povinno archivovat vyplněné originály Zápisů o utkání do konce soutěžního
ročníku 2014-2015 tj. do 30. června 2015.
e) Pořádající družstvo je povinno na každé utkání zajistit kvalifikovaného rozhodčího, kterému
je povinno uhradit náhradu prokázaných jízdních výdajů, náhradu prokázaných výdajů za
ubytování v případě, že rozhodčí nemá přiměřené dopravní spojení k utkání, a stravné dle
Směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad. V případě použití vlastního motorového
vozidla se poskytne úhrada ve výši odpovídající ceně jízdného hromadným dopravním
prostředkem dálkové přepravy (autobus, vlak).
f)

Pořádající družstvo poskytne rozhodčímu odměnu za výkon při rozhodování takto.
V Severočeské divizi 300. - Kč hrané na dvoudráze nebo 200. - Kč hrané na čtyřdráze.
Rozhodčí má nárok na odměnu, řídí-li utkání v předepsaném úboru.

14. Rozhodčí

Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto
rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčí je delegován k utkáním domácím oddílem.
Rozhodčí nemůže zároveň řídit dvě utkání najednou. Rozhodčí může v utkání, které řídí,
nastoupit jako hráč. Komise rozhodčích je oprávněna na utkání delegovat rozhodčí dle svého
uvážení a tuto delegaci oznámí domácímu oddílu.

15. Námitky

Dle ustanovení článků 43 až 47 Správního a disciplinárního řádu.

16. Start
náhradníka

Dle ustanovení článku 16 Pravidel.

17. Změny na
soupisce

Dle ustanovení článku 12 Pravidel.

18. Vybavení
kuželny

a)
b)

c)
d)
19. Hlášení utkání

Kuželna musí splňovat podmínky uvedené v článku 10 Pravidel.
Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v případě poruchy
se signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční. ASK a s ním spojená automatika,
kromě časomíry a totalizátoru, musí být provozuschopná.
Kuželna se musí nacházet na území České republiky.
Kuželna musí být vybavena kuželkami nového tvaru, které schválila WNBA. Informace
Technické předpisy WNBA – článek 2.9.2. Kuželka (nový tvar).

Hlášení termínu utkání se provede jen v případě odložení či předehraní utkání oproti termínu
stanoveného rozlosováním dle ustanovení článku 36, odst. 2, písm. d) a e) Pravidel. Hlášení se
provádí výhradně elektronickou poštou na příslušného vedoucího soutěže.

20. Přední umístění Družstva umístěná na 1., 2. a 3. místě obdrží diplom.
21. Sestup

a) Ze Severočeské divize sestupují družstva umístěná v konečné tabulce soutěže na 13. až 11.
místě do příslušných krajských přeborů. S ohledem na sestupy z 3. KLM a postupy z nižších
soutěží může být sestup vyšší či nižší, protože se soutěžní ročník 2015/2016 bude
organizovat pro 12. družstev.
b) Družstvo, které se nepřihlásí do dalšího soutěžního ročníku, bude v souladu s ustanovením
čl. 5, odst. 5 SŘ považováno za přednostně sestupující bez ohledu na své umístění.

22. Postup

a) Vítěz Severočeské divize resp. další v pořadí má právo přímého postupu do 3. KLM.
b) Obecně platí, že postup družstva do vyšší soutěže musí být v souladu s ustanovením čl. 5
SŘ. Pokud se v nadřazené skupině uvolní více míst, může být počet postupujících větší, než
je výše uvedeno.

23. Zařazení do
soutěží

a) Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen.
b) O rozdělení družstev do Severočeské divize rozhoduje s konečnou platností společná STK
KKS Ústeckého a Libereckého kraje.

24. Různé

a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno vyhlášením
kontumačního výsledku a vůči družstvu bude zahájeno disciplinární řízení.
b) S výjimkou reprezentačních důvodů bude možné odložit utkání jen ve zcela výjimečných a
zvlášť zdůvodněných případech. O odložení utkání rozhodne vedoucí příslušné soutěže.
c) Při vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže.
d) 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.
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e) Družstvo, které odešle neúplný nebo chybně vyplněný zápis o utkání, bude potrestáno
pokutou ve výši 200 Kč.
f) Družstvo odpovídá za provinění svých hráčů. V případě neoprávněného startu hráče budou
družstvu, za které tento hráč v utkání nastoupil, odečteny v konečné tabulce dva body a
družstvu bude udělena pokuta 1000,- Kč splatná do 14 dnů na účet KKS Ústeckého kraje.
g) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže, předseda STK KKS nebo předseda
KR KKS. Rozhodnutí o uložení pokuty, termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí ve
zpravodaji příslušné soutěže.
h) Vedoucí soutěže vydává zpravodaj soutěže, kterou řídí. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu
styku vedoucího soutěže s družstvy, které jsou v jeho působnosti. Zpravodaje jsou
družstvům zasílány výhradně elektronickou poštou.
i) Aktuální výsledkový servis lze sledovat také na stránkách: http://vvkksul.netstranky.cz/
nebo http://vvlkks.netstranky.cz/.
j) Na celé kuželně platí zákaz kouření po celou dobu konání mistrovského utkání. To neplatí,
pokud je součástí kuželny např. restaurace, u které je zamezen průnik kouře na kuželnu,
nebo pokud je na kuželně vymezen oddělený neprůchozí větraný prostor pro kuřáky
z kterého kouř neproniká na kuželnu a neobtěžuje tak hráče a hráčky v utkání nebo přes
který soutěžící nebudou procházet např. do šatny, WC apod.

Verze 01. – 8. 7. 2014
Ústí nad Labem, 8. 7. 2014
Mgr. Milan Schoř
předseda KKS Ústeckého kraje

Petr Kohlíček
předseda KKS Libereckého kraje

Adresář společné STK Ústeckého a Libereckého KKS, soutěžní ročník 2014/2015:
Petr Kohlíček,

GSM: 777 626 473,

email: petr.kohlicek@centrum.cz

Milan Jakoubek,

GSM: 602 663 407,

email: mjakoubek@seznam.cz
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