Brno, 16. května 2017
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 či klub 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 jsou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“
tohoto rozpisu.

-1-

Hracími dny Jihomoravské divize jsou pátek a sobota. Začátky utkání jsou
stanoveny v sobotu na 10.00 hod, v pátek dvoudráhy na 17.30 hod a čtyř- resp.
šestidráhy na 18.00. Odchylky od těchto stanovených termínů podléhají schválení
vedoucím soutěže.
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. Poplatek musí být uhrazen do
31. srpna 2017 na: Jihomoravský krajský kuželkářský svaz (JmKKS), číslo účtu
258322525/0300, 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

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

Šestičlenná družstva mužů soutěží systémem každý s každým dvoukolově formou
vzájemných zápasů dle rozlosování v disciplíně 120 hs na čtyřdrahách dle čl. 20,
odst. 2, Pravidel kuželkářského sportu (PKS), 100 hs na dvoudrahách dle čl. 20,
odst.3, PKS. Start žen v družstvech není omezen (ke startu žen se vztahují všechna
ustanovení kuželkářských předpisů o startech náhradníků).
Kuželna musí být zařazena do kvalitativní třídy dle technických předpisů ČKA.

9. Bodové
hodnocení

Dle čl.17 Soutěžního řádu - Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (8-bodové)

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

11. Povinnosti

V Jihomoravské divizi mohou startovat muži i ženy. Mohou startovat také
dorostenci a dorostenky, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2017 do 30. 6.
2018, dosáhnou věku 15 a více let.
Po 1. březnu 2018 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 hostování do příslušného oddílu podle ustanovení
článku 15 Pravidel. Při pozdějším povolení hostování nebo ukončení hostování
(smluveném či předčasném – tj. návrat do mateřského oddílu) nemohou příslušní
hráči nastoupit. Rozhodující je stav k 1. 3. 2018.
a) Oddíl zašle Divizní STK, na mailovou adresu vedoucího soutěže (viz bod 12. tohoto
rozpisu), nejpozději do 31. srpna 2017 pro podzimní a do 31. prosince 2017 pro
jarní část řádně vyplněnou soupisku v jednom vyhotovení. Na soupisce musí být
uvedeno v tomto pořadí: Příjmení hráče, jméno, registrační číslo, datum narození a
platnost registrace.
b) Pokud oddíl pro jarní část soutěže soupisku nepošle, vstupuje v platnost ustanovení
čl.12, odst.6 Pravidel.
c) Potvrzená soupiska se zpět oddílům nevrací. Vedoucí soutěže ji vhodným způsobem
zveřejní před zahájením soutěže.
d) Každé družstvo je povinno si zajistit elektronickou poštu pro příjem zpravodajů
soutěže. Zpravodaj soutěže je oficiálním dokumentem pro styk řídícího orgánu s
oddíly (družstvy).
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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 vyplnit nebo importovat zápis z utkání ve svém účtu na
stránce http://vysledky.kuzelky.cz/admin po utkání hraném v pátek nejpozději
v sobotu do 10:00 dopoledne a po sobotním utkání nejpozději do 6 hodin po
plánovaném začátku utkání. Zápisy na formuláři Excel se už vedoucímu soutěže
neposílají, ale mohou dále sloužit jako oficiální doklad k podpisu, kde není na
kuželně připojení k internetu. Jinak pro kontrolu slouží po ukončení zápasu
vytisknuté zápisy minimálně ve dvou provedeních z výše uvedené stránky, které
zástupce domácího oddílu předloží ke kontrole a podpisu rozhodčímu a vedoucím
družstev. V případě nesplnění těchto podmínek hrozí družstvu pokuta minimálně
200,- Kč, při opakovaném porušování se pokuta vždy zdvojnásobuje. Jestliže oddíl
pokutu neuhradí na účet JmKKS do data stanoveného vedoucím soutěže, může být
družstvo potrestáno zastavením sportovní činnosti.
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 první start
náhradníka nebo dopsání hráče na soupisku.
d) Pořádající oddíl je povinen originál zápisu archivovat do 30. 6. 2018.
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 řídí utkání v
předepsaném úboru.
f) Rozhodčí může v utkání nastoupit jako hráč. Po dobu jeho startu řídí utkání společně
vedoucí obou 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 Jihomoravského krajského kuželkářského svazu.

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

19. Zařazení do
soutěží
20. Postup

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
provozuschopná.
d) Při utkání musí být dosažitelný pracovník technického dozoru.
a) Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu v divizi není omezen.
b) O účastnících rozhoduje s konečnou platností VV JmKKS.
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, dle Soutěžního
řádu čl.5, odst. 5.
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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 6x100hs na dvoudráze i čtyřdráze. Pokud mají
obě družstva čtyřdráhy, odehrají se obě utkání v disciplíně na 120hs. První utkání se
bude konat na dráze účastníka Jihomoravské divize.
g) Termíny utkání budou určeny v Rozlosování, případně Rozpisem kvalifikace.
h) Pro kvalifikaci bude vydán vlastní rozpis.
i) Kvalifikaci řídí Divizní STK Jihomoravské divize.
21. 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 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.

22. Různé

a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno
pokutou minimálně ve výši 1000,- Kč.
b) 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.
c) Pořádající družstvo, které odloží termín utkání bez souhlasu vedoucího soutěže, bude
potrestáno kontumací v neprospěch pořádajícího oddílu.
d) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se
proviní proti Sportovně technických předpisům kuželkářského sportu, budou
potrestány pokutou minimálně 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 nebo předsedové STK KKS
příslušejících k Jihomoravské divizi. Rozhodnutí o uložení pokuty, termín a způsob
jejího uhrazení zveřejní vedoucí soutěže ve 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 16. května 2017.
Radim Abrahám
předseda STK KKS Zlín

Zbyněk Bábíček
předseda STK JmKKS
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