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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Řízení:

Z pověření VV SKKS Sportovně technická komise (STK).

2. Pořadatel:

Pořadatelem každého turnaje je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování.

3. Účastníci:

Startují družstva dle rozlosování a jednotlivci dle kapacity kuželny.

4. Org. zajištění:

STK SKKS prostřednictvím vedoucího soutěže.

5. Úhrada:

Organizační a technické náklady na turnaj včetně nákladů na rozhodčího hradí pořádající oddíl.
Náklady hostujících družstev hradí vysílající oddíl.

6. Termíny:

Termíny (rozlosování) jednotlivých turnajů budou uvedeny na webových stránkách SKKS.
Závěrečného turnaje se zúčastní všechna družstva společně. Po skončení turnaje budou
slavnostně vyhlášeny výsledky a předány ceny.

7. Poplatky:

Účastníci poháru dorostu poplatky neplatí.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
8. Startují:

Startovat mohou hráči a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023,
dosáhnou věku 10 – 18 let, mají platný registrační průkaz a jsou členy oddílů SKKS. Hráči startují
přednostně za své mateřské oddíly SKKS.
Pro tuto soutěž je možné zřídit hostování pro dorost a žactvo u předsedy STK. V soutěži mohou
startovat i hráči a hráčky za svůj mateřský oddíl hrající zároveň I.KLD řízenou STK ČKA o to i
v případě hostování v jiném oddíle.
Pro hráče a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dosáhnou
věku 10 – 12 let (žáci a žákyně mladší dále jen „mladší hráč“) a mají platný registrační průkaz, je
vypsána samostatná disciplína na 2 x 30 hodů do plných.

9. Předpis:

Krajský pohár družstev dorostu a Pohár mládeže jednotlivců je soutěž SKKS. Ve všech oblastech,
které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se postupuje dle
platných sportovně technických předpisů ČKA.

10. Systém:

Tříčlenná družstva (i smíšená) hrají turnajovým systémem v disciplíně 3x100HS. Jednotlivci hrají
turnajovým systémem v disciplíně 1x100HS. Hráči a hráčky věkové kategorie „mladší hráč“ hrají
disciplínu 2x30 hodů do plných v poháru mládeže jednotlivců.
V družstvech startují předem jmenovaní hráči a hráčky. Povinností vedoucího družstva je
nahlásit rozhodčímu turnaje sestavu družstva vždy před startem družstva v turnaji. Pokud tak
neučiní, nebude start družstva započítán do soutěže družstev, ale započítá se každému hráči /
hráčce výsledek jen do soutěže jednotlivců.
Družstva musí být složena minimálně ze dvou hráčů či hráček (i smíšená) se stejnou nebo jinou
oddílovou příslušností. Třetí (v tříčlenné sestavě - 2+1) resp. druhý (v minimální dvoučlenné
sestavě - 1+1) hráč či hráčka s jinou oddílovou příslušností, nestartující v turnaji za své družstvo,
může toto družstvo doplnit po dohodě mezi vedoucími družstev. Pokud oddílové družstvo je jen
dvoučlenné a jeden hráč se turnaje nezúčastní, smí být toto družstvo doplněno pro jednotlivý
turnaj pouze jedním hráčem z jiného oddílu (1+1) a družstvo odehraje turnaj v minimální
dvoučlenné sestavě.
Společná ustanovení
a)

„Mladší hráč“, který odehraje jeden start v disciplíně 2 x 30 hodů do plných, nemůže
v daném ročníku startovat v disciplíně 100HS v družstvech či jednotlivcích.

b) Hráči / hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dosáhnou
věku 10 – 14 let hrají svou disciplínu se žákovskou koulí (průměr 15 cm).

c)

Pokud hráči / hráčce hrajícímu koulí o průměru 15 cm tato projde mezi dvěma kuželkami,
které jsou od sebe vzdáleny 35 cm (např. kuželky 1 a 2), a žádnou z nich neporazí, hod se
opakuje.

d) Hráči / hráčky mohou používat vlastní koule oficiálních držitelů licence a výrobců. Za
případné poškození koule nenese pořadatel ani vypisovatel odpovědnost.

11. Bodové hodnocení:

e)

Nově začínající hráči a hráčky ve věkové kategorii 13-14 let mohou své první tři turnaje
odehrát v disciplíně pro „mladší hráče“ 2x30 hodů do plných. Tuto skutečnost je nutno
předem oznámit a zaevidovat u předsedy STK. Rozhodčí turnaje do výsledkové listiny
zasílané vedoucímu soutěže označí poznámkou „starší hráč“ toho hráče / hráčku.

f)

Případný neoprávněný start v jiné věkové kategorii se anuluje.
O umístění družstva (jednotlivce) rozhoduje vyšší celkový výkon družstva (jednotlivce).
Při shodném výkonu rozhoduje vyšší počet kuželek poražených v dorážce. Je-li i ten
shodný, je lépe hodnoceno družstvo (jednotlivec) s menším počtem chybných hodů.
Za 1. místo v turnaji se družstvu i jednotlivci přizná tolik bodů, kolik účastníků
v příslušné soutěži provede svůj start. Každé další družstvo (jednotlivec) v pořadí získá o
jeden bod méně než družstvo (jednotlivec) předchozí. Ve finálovém turnaji jednotlivců
se přiznává dvojnásobný počet bodů.
Pro pořadí jednotlivců před finálovým turnajem v Kosmonosech se z celkového počtu
odehraných turnajů započítává maximálně šest nejlépe hodnocených výsledků (součet
bodů za umístění a výkon). Pro stanovení celkového pořadí jednotlivců je rozhodující
součet získaných bodů v základní části (max. 6 turnajů) a ve finále. V případě rovnosti
vždy rozhoduje průměr ze všech odehraných turnajů a následně průměr z dorážky a
potom počet chyb ze všech odehraných turnajů.
Finálového turnaje se účastní 12 hráčů a hráček („mladší hráč“) v disciplíně 2 x 30 hodů
do plných a 24 hráčů a hráček v disciplíně 100HS s nejvyšším bodovým ziskem.
Pro pořadí družstev je rozhodující počet bodů získaných ze 7 odehraných turnajů.
Finálový turnaj v Kosmonosech je turnajem pouze jednotlivců, do výsledků družstev se
bodový zisk nezapočítává. Pro úspěšné dokončení soutěže družstev je povinná účast 5 a
více odehraných turnajů.

12. Povinnosti:

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit občerstvení pro všechny účastníky turnaje.
b) Pořádající oddíl je povinen zaslat elektronicky správně vyplněné výsledky turnaje vedoucímu
soutěže do definovaného souboru pro zápis výsledků nejpozději do 24 hodin po ukončení
turnaje.
c) Účastníci soutěže zašlou vedoucímu soutěže přihlášku nejpozději do 29.5.2022 a jmenovitou
soupisku jednotlivých hráčů a hráček s platným registračním průkazem pro podzimní část
soutěže do 18.8.2022 a v případě změny do 31.12.2022 pro jarní část soutěže. V případě
doplnění nových hráčů / hráček během soutěže, zaregistrují tyto hráče / hráčky u vedoucího
soutěže vždy před jejich prvním startem.

13. Vedoucí soutěže:

Petr Šmidlík, tel.: 602 619 591, e-mail: petr.smidlik@seznam.cz

14. Rozhodčí:

Pořádající oddíl je povinen pro každý turnaj zajistit kvalifikovaného rozhodčí, který je odpovědný
za přesné řízení turnaje dle tohoto rozpisu, jeho doplňků a pravidel kuželkářského sportu.
V případě nesplnění této povinnosti bude automaticky pořádající oddíl potrestán pokutou 200,Kč. Odměnu rozhodčímu poskytne pořádající oddíl.

15. Námitky:

Dle ustanovení článku 43 - 47 Správního a disciplinárního řádu s doloženým vkladem 200,- Kč
k rukám předsedy STK SKKS.

16. Vybavení kuželny:

a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 10 Pravidel.
b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná. V případě poruchy se
signalizace vypne na dráze, kde není funkční.
c) ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být provozuschopná.
d) Při turnaji musí být přítomen pracovník technického dozoru.
e) Zařízení kuželny musí umožňovat hru žákovskými koulemi (průměr 15cm).

17. Rozcvičení:

Počet rozhozových hodů je stanoven na 8.

18. Postup:

Z této soutěže se nepostupuje.

19. Sestup:

Z této soutěže se nesestupuje.

20. Zařazení do soutěže:
21. Různé:

Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen.
a) Oddíly, které nesplní povinnosti uložené tímto rozpisem, či jinak se proviní proti Sportovně
technickým předpisům kuželkářského sportu, budou potrestáni pokutou ve výši 200,- Kč. Při
opakovaném neplnění povinností se částka pokuty zdvojnásobí.
b) O udělování pokut rozhodne příslušný vedoucí soutěže či předseda STK. Rozhodnutí o uložení
pokuty, termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí soutěže ve Zpravodaji.
c) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případnými doplňky, se
postupuje přiměřeně v souladu se Sportovně technickými předpisy.
d) Každý oddíl před každým turnajem nahlásí počet startujících, aby se mohl upravit časový
rozvrh nástupu hráčů ke hře a to vedoucímu pořádajícího oddílu, v kopii vedoucímu soutěže.
e) Po dohodě vedoucích družstev se mohou některé starty předehrát. Ovšem neodkládat po
termínu turnaje.
f) Vedoucí soutěže vydává Zpravodaj soutěže. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu kontaktu
vedoucího soutěže s družstvy. Zpravodaje jsou družstvům zasílány výhradně elektronickou
poštou.
g) Každý hráč startuje s vědomím svého zdravotního stavu a zodpovídá za ně vedoucí
příslušného družstva.

Poděbrady dne 22. 4. 2022

Ing. Petr Šmidlík
předseda STK SKKS

Jiří Miláček
předseda VV SKKS

