
Brno 5. března 2018 
 



Všeobecná ustanovení  

 1. Řízení Řídí VV JmKKS prostřednictvím STK Jm divize. 

 2. Pořadatel Pořadatelem prvního utkání je oddíl, jehož družstvo postoupilo do kvalifikace 

z Jihomoravské divize. Pořadatelem druhého utkání je oddíl, jehož družstvo 

postoupilo do kvalifikace ze Severomoravské divize. 

 3. Účastníci Druhé, respektive třetí, čtvrté nebo páté družstvo v pořadí konečné tabulky 

Jihomoravské divize a druhé, respektive třetí, čtvrté nebo páté družstvo 

v pořadí konečné tabulky Severomoravské divize, dle Soutěžního řádu čl.5, 

odst. 5.  

 4. Termíny První utkání na kuželně družstva Jihomoravské divize v sobotu 21. dubna 

2018 v 10:00 hod, odveta v sobotu 28. dubna 2018 v 10:00 hod na kuželně 

družstva Severomoravské divize. Při účasti hráče na MČR jednotlivců je 

možno termíny změnit.   

 5. Úhrada Organizační a technické náklady, včetně nákladů na rozhodčí, hradí 

pořádající oddíl. Náklady družstev hradí vysílající oddíl. 

 6. Zdravotní služba Zajistí pořádající oddíl na vlastní náklady. 

Technická ustanovení  

 7. Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského 

sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a 

jeho případných změn a doplňků. 

 8. Systém Hrají šestičlenná družstva na dvě utkání v disciplíně 100 HS. Pokud mají 

obě družstva čtyřdráhy, odehrají se obě utkání v disciplíně na 120 HS. 

Kuželna musí být zařazena minimálně do kvalitativní třídy C. 

 9. Bodové hodnocení Dle článku 17 Soutěžního řádu – Mezinárodní hodnocení dvou družstev 

(osmibodové). 

 10. Startují V kvalifikaci mohou startovat muži, ženy, dorostenci a dorostenky, kteří 

v soutěžním roce, tj. v období od 1.7.2017 do 30.6.2018 dosáhnou 15 a více 

let věku a kteří měli dle Kuželkářských předpisů a Rozpisu soutěže právo 

startovat za družstvo v posledním kole soutěže, ze které jejich družstvo 

postoupilo. 

 11. Povinnosti 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. 

 12. Vedoucí kvalifikace Zbyněk BÁBÍČEK    

      mobil: 723 812 530 

    maily: jmkuzelky@email.cz, stk.kks-zlin@seznam.cz, smkuzelky@email.cz 

 13. Povinnosti pořádajícího družstva 

   a) Pořádající družstvo je povinno zajistit pro členy hostujícího družstva v 

areálu kuželny, nebo v její blízkosti občerstvení. 

   b) Pořádající družstvo je povinno zaslat Zápis o utkání vedoucímu 

kvalifikace, (viz bod 12) výhradně elektronickou poštou do 3 hodin po 

skončení zápasu. Družstva jsou povinna používat pro zasílání zápisu z utkání 

formulář ve formátu MS Excel. Originál zápisu stačí archivovat do konce 

soutěžního ročníku, tj. do 30.6.2018. 

mailto:jmkuzelky@email.cz
mailto:stk.kks-zlin@seznam.cz
mailto:smkuzelky@email.cz


   c) Pořádající družstvo poskytne rozhodčímu odměnu za výkon při 

rozhodování ve výši 300,-Kč na dvoudráze a 180,-Kč na čtyřdráze a cestovní 

náhradu ve výši jízdného hromadným dopravním prostředkem, pokud řídí 

utkání v předepsaném úboru. 

   d) Rozhodčí nemůže v utkání nastoupit jako hráč.  

 14. Rozhodčí Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně technických 

předpisů, tohoto rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčí prvního utkání 

bude delegován komisí rozhodčích Jihomoravského a Zlínského KKS, 

rozhodčí druhého utkání komisí rozhodčích Moravskoslezského a 

Olomouckého KKS. 

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

 16. Start náhradníka Dle ustanovení článku 16 Pravidel a tohoto rozpisu. Starty náhradníků 

uskutečněné v jarní části soutěžního ročníku se pro kvalifikaci nezapočítávají. 

  17. Vybavení kuželny a) Kuželna musí být vybavena v souladu s ustanovením článku 10 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 musí být dosažitelný pracovník technického dozoru. 

  18. Postup a) Postupuje družstvo, které v kvalifikačních utkáních získá lepší skóre 

v součtu obou utkání. Při rovnosti skóre rozhoduje vyšší počet dílčích bodů, 

případně vyšší součet poražených kuželek z obou utkání. Pokud by i ten byl 

shodný, rozhodne o postupujícím vyšší počet poražených kuželek v dorážce a 

následně nižší počet chybných hodů. Pokud ani potom není možné určit 

postupujícího, rozhodne o postupujícím los. 

   b) V případě vyhlášení kontumačního výsledku v jednom z utkání, postupuje 

družstvo, které v tomto utkání vyhrálo kontumačně. 

   c) Pokud nemá zájem zúčastnit se kvalifikace druhé družstvo v pořadí, 

přechází právo účasti na třetí, čtvrté nebo páté družstvo v pořadí příslušné 

divize. Pokud nemá zájem zúčastnit se ani třetí, čtvrté nebo páté družstvo, 

postupuje účastník kvalifikace z druhé divize bez boje. Pokud by nemělo 

zájem zúčastnit se kvalifikace druhé, třetí, čtvrté ani páté družstvo z obou 

divizí, nepostoupí do 3. ligy z kvalifikace nikdo. 

   d) Družstvo, které v kvalifikaci neuspěje, má právo v příští sezóně pokračovat 

v soutěži, ze které do kvalifikace postoupilo.  

v Brně dne 5. března 2018 

 

 

Zbyněk BÁBÍČEK 

předseda STK JmKKS a vedoucí kvalifikace 

 

 Radim ABRAHÁM Gustav VOJTEK  

 předseda STK KKS Zlín  předseda STK MsKKS a OLKKS        


