…Č ESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Jihomoravský a Zlínský krajský kuželkářský svaz ČKBF

Rozpis
Jihomoravské divize
2018 - 2019
Brno, 5. června 2018

Všeobecná ustanovení.
1. Řízení

Řídí Výkonný výbor Jihomoravského KKS a Zlínského KKS prostřednictvím své Divizní
sportovně technické komise.

2. Pořadatel

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

3. Účastníci

Startují družstva Jihomoravského a Zlínského kraje, účastníci budou zveřejněni
v rozlosování po obdržení přihlášek.

4. Termíny a
rozlosování

Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“
tohoto rozpisu.
Hracími dny Jihomoravské divize jsou pátek a sobota. Začátky utkání jsou stanoveny
v pátek dvoudráhy na 17:30, čtyř- a šestidráhy na 17:30 – 18:30, v sobotu na 10:00 –
17:00. Začátek utkání mimo vyhrazený časový interval musí být zdůvodněn v přihlášce a
bude umožněn pouze při plném obsazení kuželny ligovými zápasy.

5. Úhrada

V podzimní i jarní části soutěží hradí organizační a technické náklady včetně nákladů na
rozhodčí pořádající oddíl. Náklady družstev hradí vysílající oddíl.

6. Poplatky

Pro všechna družstva je stanoveno startovné 600,- Kč. Tento poplatek musí být uhrazen
nejpozději do 31. srpna 2018 na: Jihomoravský krajský kuželkářský svaz ČKBF, číslo
účtu 283860739/0300, v.s. = šestimístný kód oddílu (viz www.kuzelky.cz/dokumenty).
V případě nezaplacení v určeném termínu nebude družstvo do soutěže zařazeno.

Technická ustanovení.
7. Předpis
8. Systém

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud
tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a jeho případných doplňků.
Šestičlenná družstva soutěží systémem každý s každým dvoukolově formou vzájemných
zápasů dle rozlosování v disciplíně 120 HS na čtyř- nebo šestidrahách dle čl. 20, odst. 2,
Pravidel kuželkářského sportu (PKS) resp. 100 HS na dvoudrahách dle čl. 20, odst.3.

Kuželna musí být zařazena do kvalitativní třídy dle technických předpisů ČKA.
9. Bodové
hodnocení

Dle čl.17 Soutěžního řádu – Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (osmibodové).
a) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. Při disciplíně 120 HS
v každé dílčí disciplíně (30 HS) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden
dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba
půl bodu. Při disciplíně 100 HS se každou dílčí disciplínou (25 hodů) myslí zvlášť
plné + dorážka + plné + dorážka. Na dvoudráze se musí totalizátor po plných
vynulovat, pokud to umožňuje systém ASK.
b) Body č. 2) – 7) beze změn.

10. Startují

V Jihomoravské divizi mohou startovat muži i ženy. Mohou startovat také dorostenci a
dorostenky, kteří v soutěžním roce (1. 7. 2018 až 30. 6. 2019) dosáhnou věku 15 a více let.
Po 1. březnu 2019 mohou startovat pouze hráči, kteří splňují výše uvedené podmínky a
mají platný registrační průkaz svého mateřského oddílu, resp. budou mít k tomuto datu
platné povolení k hostování do příslušného oddílu podle ustanovení článku 15 Pravidel. Při
povolení nebo ukončení hostování po výše uvedeném datu nemohou tito hráči nastoupit.

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 předá nejpozději 10 minut před začátkem zápasu rozhodčímu svoji sestavu.
b) Oddíl zašle Divizní STK, na e-mailovou adresu příslušného vedoucího soutěže (viz
bod 13 tohoto rozpisu), nejpozději do 31. srpna 2018 pro podzimní a do 31. prosince
2018 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku v jednom vyhotovení. Na soupisce musí
být uvedeno jméno a příjmení hráče, registrační číslo, datum narození a platnost
registrace.
c) Pokud oddíl pro jarní část soupisku nezašle, vstupuje v platnost ustanovení čl.12,
odst.6 Pravidel.
d) Vedoucí soutěže soupisky vhodným způsobem zveřejní před zahájením soutěže.
e) Každé družstvo je povinno si zajistit elektronickou poštu pro příjem zpravodajů
soutěže. Zpravodaj je oficiálním dokumentem pro styk řídícího orgánu s družstvy.

12. Vedoucí
soutěže

Zbyněk Bábíček

mobil: 723 812 530

mail: jmkuzelky@email.cz

13. Povinnosti
pořádajícího
oddílu

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny
nebo v její blízkosti občerstvení.
b) Pořádající oddíl je povinen nejpozději do 10:00 hodin dne následujícího po dni
utkání, odeslat elektronickou poštou na adresu vedoucího soutěže kompletně a správně
vyplněný Zápis o utkání. Zápis musí být výhradně na předepsaném formuláři
Excel s koncovkou .xls nebo .xlsx. Jiný způsob hlášení výsledků lze použít pouze ve
zcela výjimečných případech po předchozí dohodě s vedoucím soutěže.
c) Vedoucí družstev jsou povinni při prvním startu hráče, který není uveden na
soupisce družstva, uvést do zápisu o utkání informaci, zda se jedná o dopsání na
soupisku nebo o první start náhradníka.
d) Pořádající oddíl je povinen originál zápisu archivovat do 30. 6. 2019 a na vyžádání jej
zaslat vedoucímu soutěže.
e) Pořádající oddíl poskytne rozhodčímu odměnu za výkon při rozhodování ve výši 270,Kč na dvoudráze, 190,-Kč na čtyřdráze a 150,-Kč na šestidráze, a cestovní náhradu ve
výši jízdného hromadným dopravním prostředkem, pokud nenastoupí v utkání jako
hráč a řídí utkání v předepsaném úboru.
f) Rozhodčí může v utkání nastoupit jako hráč. Po dobu jeho startu řídí utkání společně
vedoucí družstev.

14. Rozhodčí

Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto
rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčí je delegován k utkáním předsedou komise
rozhodčích JmKKS.

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) 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 jen na té dráze, kde není funkční.
c) ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být funkční.
d) Při utkání musí být dosažitelný pracovník technického dozoru.

19. Postup

a) Družstvo umístěné na l. místě získává právo přímého postupu do III. KLM.
b) V případě, že družstvo s právem postupu nemá zájem postoupit do vyšší soutěže,
přechází právo postupu maximálně na další tři družstva v pořadí.
c) Družstvo, umístěné v Jihomoravské divizi na druhém místě, sehraje o postup do
III.KLM kvalifikaci s druhým (respektive třetím, čtvrtým nebo pátým) družstvem ze
Severomoravské divize.
d) V případě nezájmu druhého družstva v pořadí, přechází právo postupu do kvalifikace
na družstvo, které se umístí na třetím, čtvrtém nebo pátém místě.
e) Pokud neprojeví zájem ani třetí, čtvrté nebo páté družstvo, postoupí druhé, resp.
třetí, čtvrté nebo páté družstvo ze Severomoravské divize přímo bez kvalifikace.
f) Kvalifikace se uskuteční systémem dvou utkání střídavě na domácích drahách
zúčastněných družstev v disciplíně 100 HS na dvoudráze i čtyřdráze. Pokud mají obě
družstva čtyřdráhy, odehrají se obě utkání v disciplíně na 120 HS. První utkání se
bude konat na dráze účastníka Severomoravské divize.
g) Kvalifikaci řídí STK Severomoravské divize, která zveřejní Rozpis kvalifikace.
h) Termíny utkání budou určeny v Rozlosování, případně Rozpisem kvalifikace.

20. Sestup

a) Standardní počet sestupujících z Jihomoravské divize jsou tři. Počet sestupujících však
může být v závislosti na sestupech ze třetí ligy vyšší, nebo nižší. V každém případě
sestupuje minimálně jedno družstvo. Do Jihomoravské divize postupují dvě
družstva z Jihomoravského kraje a jedno ze Zlínského kraje.
b) Sestupující družstva se v příštím ročníku soutěží zúčastní Krajského přeboru podle
územní příslušnosti oddílu.
c) Družstvo, které se nepřihlásí do dalšího soutěžního ročníku, bude považováno za
sestupující bez ohledu na jeho umístění.

21. Různé

a) Družstvu, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude udělena
pokuta ve výši minimálně 1000,- Kč.
b) Družstvo odpovídá za provinění svých hráčů. V případě neoprávněného startu hráče
v utkání bude jeho start anulován a družstvu, za které tento hráč nastoupil, budou
odečteny v konečné tabulce dva body.
c) Přeložení termínu utkání bez souhlasu vedoucího soutěže bude potrestáno kontumací
v neprospěch pořádajícího družstva. Po třetí kontumaci může být družstvo ze soutěže
vyloučeno.
d) Družstva, která nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se proviní proti
Sportovně technickým předpisům, budou potrestána pokutou ve výši 200,- Kč.
e) S družstvem, které na vlastní žádost odstoupí ze soutěže po závazné přihlášce,
může být zahájeno disciplinární řízení.
f) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže. Rozhodnutí o uložení pokuty,
termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí soutěže v příslušném Zpravodaji.
g) Příloha rozpisu Rozlosování je zároveň delegačenkou pro rozhodčí.
h) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným
doplňkem, se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů.
v Brně dne 5. června 2018

Zbyněk Bábíček
předseda STK JmKKS

Radim Abrahám
předseda STK KKS Zlín

