ROZPIS
JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE

dorostu
pro soutěžní ročník

2021 – 2022
České Budějovice 7. 6. 2021
http://www.jckuzelky.cz

1

Všeobecná ustanovení
1. Řízení soutěží: Všechny soutěže řídí Sportovně technická komise (STK) JčKKS.
Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený
v Rozlosování na prvním místě.

2. Pořadatel:

3. Soutěžní ročník: Začíná 1.7.2021 a končí 30.6.2022.
V krajské soutěži dorostu se startovní poplatek neplatí.

4. Poplatky:

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.
Hracími dny jsou neděle.
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:

Tříčlenná nebo čtyřčlenná družstva chlapců, dívek či smíšená soutěží systémem každý
s každým dvoukolově formou vzájemných zápasů dle Rozlosování, v disciplíně
100 HS na dvou-nebo čtyřdrahách. Účast dorostenek není omezená.

9. Bodové hodnocení: Utkání se hrají na celkový výkon družstva, do celkového výkonu družstva
se započítávají tři nejlepší výkony hráčů. V utkání vítězí družstvo s vyšším celkovým výkonem, při
rovnosti rozhoduje lepší výkon v Dorážce a dále méně chybných hodů. Při rovnosti všech těchto
kritérií je remíza. Dále přiměřeně dle čl. 19 Soutěžního řádu.
10. Oprávněný start: V KP dorostu mohou startovat hráči a hráčky registrovaní za příslušný oddíl,
kteří v soutěžním ročníku dosáhnou věku 13 a více let. V sestavě družstva je povolen start
jednoho hráče věku 10-12 let (mladší žák).
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:
= 150,- Kč
na čtyřdráze:
= 120, -Kč
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-odměna rozhodčímu náleží jen v případě, řídí-li utkání v předepsaném úboru

14. Přihláška a Soupiska: Družstvo zašle vedoucímu soutěže (STK JčKKS) na emailovou adresu:
vasicek@jckuzelky.cz.
Soupisku pro podzimní část soutěže v termínu do 12.9.2021 a v případě změn do
31.12.2021.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 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 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. 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.
17. Termíny utkání: Dle Rozlosování. Odložení utkání povoluje STK JčKKS a to pouze ve
výjimečných případech, vždy s uvedením náhradního termínu utkání.
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:

21. Postup:

22. Sestup:

Se podávají formou zaznamenání příslušným vedoucím družstva do Zápisu o
utkání.
- vítěz KP dorostu získává titul „Přeborník Jihočeského.kraje pro ročník 2021/2022“.
Družstva na 1 až 3 místě konečného pořadí obdrží pohár a medaile.
- z KP dorostu se nesestupuje

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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