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Všeobecná ustanovení 

1. Řízení Řídí Sportovně technické komise VV Kks Zlín. 

2. Pořadatel Pořadatelem každého turnaje je oddíl dle rozlosování KP dorostu a žáků ( viz čl. 4 bod. a ) 

3. Účastníci 
 

Budou hráči a hráčky, jednotlivě přihlášeni svými oddíly před začátkem každého turnaje 

sportovně technické komisi VV Kks.  

4. Termíny 

turnajů 

a) Termíny turnajů:  

15.10.2017 Zlín,  5.11.2017 Vsetín,   10.12.2017 KK Kroměříž, 7.1.2017 Valašské Meziříčí              

28.1.2018 Zlín,  11.2.2018 Vsetín,  25.2.2018 Valašské Meziříčí,   18.3.2018  KK Kroměříž. 

b) Hracím dnem je určena neděle. Začátky jednotlivých startů jednotlivců, budou nasazeny dle 

požadavků a dojezdových vzdáleností jednotlivých oddílů a časový harmonogram bude 

zveřejněn před každým turnajem.  

5. Úhrada a 

poplatky 

V podzimní i jarní části soutěže hradí organizační a technické náklady včetně nákladů na 

rozhodčí pořádající oddíl. Náklady družstev hradí vysílající oddíl. Startovné v soutěži se 

neplatí. 

Technická ustanovení 

6. 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. 

 

7. Systém Jednotlivý dorostenci a dorostenky se utkají turnajovým systémem na osmi turnajích, dle 

rozlosování v disciplíně dorostenci 120hs a žáci 60hs na čtyřdrahách: Vsetína, Zlína, 

Kroměříže a Valašské Meziříčí dvoukolově. 

8. Bodové 

hodnocení 

Každý hráč bude bodově hodnocen na základě svého výkonu v turnaji, dle níže uvedené 

tabulky. Tyto body z jednotlivých turnajů se mu budou sčítat a započítávat do celkové tabulky 

v průběhu sezóny. Každému hráči budou na konci sezony odečteny dva nejhorší výkony 

z celkového bodového ohodnocení a nebo dva neproběhnuté starty, pokud je bude hráč mít. 

Pokud bude mít hráč jeden neodehraný start tzn. z osmi jen sedm, tak se mu nebude počítat jen 

jeden nejhorší start a ten druhý, který neodehrál. Ale když bude mít více neodehraných startů 

tak se mu budou počítat jen ty, které odehrál tzn. že se jich bude započítávat méně než šest.  

 

BODOVACÍ TABULKA 

Výkon  Body Výkon  Body Výkon  Body Výkon  Body Výkon  Body 

350 1 400 6 450 11 500 16 550 21 

360 2 410 7 460 12 510 17 560 22 

370 3 420 8 470 13 520 18 570 23 

380 4 430 9 480 14 530 19 580 24 

390 5 440 10 490 15 540 20 +5 +1 
 

9. Startují 

 

a) Startovat mohou starší žáci, dorostenci a dorostenky,  kteří v soutěžním roce, tj. v období od 

1.7.2017 do 30.6.2018, dosáhnou věku 13 až 18 let. Hraje se výhradně koulemi o průměru 

160mm. Zúčastnit se mohou i mladší žáci v rozmezí věku od 10 do 13 let, kteří by hráli 60 

hs a budou mít svou tabulku jednotlivců. U těchto všech kategorií není podmínka registrace 
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v jednotlivých oddílech. Startovat nesmějí dorostenci a dorostenky, kteří jsou na soupisce    

I. dorostenecké ligy.  

 

10. Povinnosti 

 

Oddíl zašle na adresu vedoucího soutěže (viz čl. 11 tohoto Rozpisu), před každým 

turnajem nejpozději do čtvrtečního večera před nedělním turnajovým kolem (viz čl, 4 

bod. a) soupis jednotlivců, kteří se zúčastní nadcházející turnaje, aby vedoucí soutěže 

mohl vytvořit časový harmonogram a vložil jej na webové stránky.  

 

11. Vedoucí 

soutěže 

 

Miroslav Málek,   Obeciny I/3426 Zlín 

mobil: 727 837 397 ; email:  stk.kks-zlin@seznam.cz 

                                             

12. Povinnosti 

pořádajícího 

oddílu 

 

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujících družstev v areálu kuželny nebo 

v její blízkosti občerstvení. 

b) Pořádající družstvo (rozhodčí) je povinno zaslat výsledky turnaje vedoucímu soutěže 

výhradně elektronickou poštou do 3 hodin po skončení turnaje.  

c) Pořádající oddíl je povinen originál výsledky turnaje archivovat do konce soutěžního 

ročníku (do semináře zástupců oddílů a družstev po skončení soutěže) 

             

13. Rozhodčí  

 

 

Je odpovědný za přesné řízení turnaje dle platných  Sportovně technických předpisů, tohoto 

rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčího zajistí pořádající družstvo (oddíl). Rozhodčí je 

zodpovědný za správně vyplněný a včas odeslané výsledky turnaje, dodaný vedoucímu soutěže. 

  

  

  

14. 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 provozuschopná.   

d) Při turnaji  musí být přítomen pracovník technického dozoru. 

 

15. Ohodnocení 

vítěze 

 

 

 

Po osmi turnajích a vyhodnocení tabulek, budou ohodnoceni první tři nejlepší dorostenci a žáci. 

  

  

 

        Ve Zlíně 1.10.2017 

 Miroslav Málek Radim Abrahám 

 Vedoucí soutěže                předseda STK Kks Zlín 
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