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Všeobecná ustanovení 

1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Zlín prostřednictvím své Sportovně technické komise. 

2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování 

na prvním místě.  

3. Účastníci 
 

Budou zveřejněni v rozlosování po obdržení přihlášek – na webu KKS Zlín 

4. Termíny a 

rozlosování 

a) Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“ tohoto 

rozpisu.  

b) Hracím dnem je určen pátek a sobota. Začátky utkání v pátek nejdříve v 16:30 hodin, 

nejpozději v 18:00, v sobotu nejdříve v 9 hodin, nejpozději v 17 hodin. 

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. 

Zúčastněné oddíly hradí za účast svých družstev v Krajské soutěži poplatek 300,- Kč. 

Příslušný poplatek musí být uhrazen do konce srpna 2019 ve prospěch účtu KKS Zlín, č.ú. 

2080000914, kod banky: 6800, var. symbol: 019, specifický symbol: kod oddílu. Adresa: 

Krajský kuželkářský svaz Zlín, Hradská 854, 762 36 Zlín. 

 

 

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 Čtyřčlenná družstva mužů, žen nebo i smíšená soutěží systémem každý s každým dvoukolově 

formou vzájemných zápasů dle rozlosování v disciplíně 100hs na čtyřdrahách, - nebo 

dvoudrahách, pokud domácí oddíl nemá k dispozici čtyřdráhu.  

8. Bodové 

hodnocení 

Dle článku čl. 17 Soutěžního řádu –  

Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (šestibodové). 

9. Startují 

 

a) Startovat mohou muži, ženy, dorostenci a dorostenky,  kteří v soutěžním roce, tj. v období 

od 1.7.2019 do 30.6.2020, dosáhnou věku 15 a více let a mají platný registrační průkaz. 

10. Povinnosti 

 

a) Oddíl zašle na adresu předsedy STK Kks Zlín a zároveň vedoucího soutěže (viz čl. 11 tohoto 

Rozpisu), nejpozději do 31.8.2019 pro podzimní část a do 31.12.2019 pro jarní část 

řádně vyplněnou soupisku elektronickou poštou na jednotném formuláři, dodaném 

vedoucím soutěže. Pokud tak oddíl pro jarní část neučiní, vstupuje v platnost  

ustanovení čl. 12, odst. 6 Pravidel. 

b) Sestavy družstev – viz čl. 11 Soutěžního řádu 
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11. Vedoucí 

soutěže 

 

Abrahám Radim 

mobil: 725 505 640 

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 je povinno zaslat Zápis o utkání vedoucímu soutěže výhradně 

elektronickou poštou do 3 hodin po skončení zápasu. Oddíly jsou povinny používat pro 

zasílání Zápisů pouze formulář ve formátu MS Excel (s koncovkou .xls),  dodaný 

vedoucím soutěže.pokud nemůže družstvo z nějakého důvodu splnit tento časový limit, 

musí tuto skutečnost řešit individuálně s vedoucím soutěže. 

c) Pořádající družstvo je povinno ihned po skončení utkání zaslat SMS s výsledkem utkání na 

mobil  727 837 397. Tato informace bude použita pro Aktuální výsledky na webu KKS Zlín.  

d) Pořádající družstvo poskytne rozhodčímu odměnu za výkon při rozhodování takto: 

Na dvojdráze:  150,- Kč za zápas 

Na čtyřdráze:   100,- Kč za zápas 

Rozhodčí má nárok na odměnu pouze tehdy, řídí-li utkání v předepsaném úboru. 

e) Pořádající oddíl je povinen podepsaný originál zápisu archivovat do konce soutěžního 

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

                

13. Rozhodčí 

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

rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčí, který utkání řídí, může být zároveň hráčem 

družstva. Požádá oba vedoucí družstev, aby ho po dobu jeho nepřítomnosti zastupovali. 

Rozhodčí k utkání je delegován předsedou KR KKS Zlín, pokud domácí družstvo nemá 

kvalifikovaného rozhodčího, bude utkání řízeno rozhodčím z hostujícího družstva. 

                        

 

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

15. Start 

náhradníka 

Dle ustanovení článku 16 Pravidel. 

16. Změny na 

soupisce 

Dle ustanovení článku 12 Pravidel. 

17. 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 utkání musí být přítomen pracovník technického dozoru. 

 

18. Postup a 

sestup 

 

 

Družstvo, které se umístí na prvním místě, má právo postupu do Krajského přeboru. V případě, 

že družstvo s právem postupu nemá zájem postoupit, přechází právo postupu na další družstvo 

v pořadí. Právo postupu lze však takto nabídnout nejvýše dvěma dalším družstvům (mimo 

vítěze). Obecně platí, že postup družstva do vyšší soutěže musí být v souladu s ustanovením čl. 

5 Soutěžního řádu. 

Počet sestupujících družstev – z této soutěže nesestupuje nikdo. 

 

 

19. Zařazení do 

soutěží 

Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen. 
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20. Různé a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno vyhlášením 

kontumačního výsledku a bude mu udělena pokuta minimálně 1.000 Kč. Pokuta nebude 

v žádném případě nižší než by byly cestovní náklady k tomuto utkání. 

b) Předehrání utkání je povoleno pouze v případě, že se na tom obě družstva dohodnou a obě 

družstva pošlou hlášení a souhlas vedoucímu soutěže výhradně elektronickou poštou. Toto 

hlášení musí obsahovat, kdo chtěl utkání předehrát, datum a čas začátku předehrávky, 

souhlas s předehrávkou a jméno vedoucího družstva nebo osoby, která zprávu za 

družstvo poslala. Družstvo, které chtělo utkání předehrát, zajistí, aby zprávu vedoucímu 

soutěže zaslalo i druhé družstvo, které s předehrávkou souhlasí. Pokud vedoucí neobdrží 

zprávu od obou družstev do začátku předehrávky, bude toto považováno za porušení dle 

bodu 20, čl. e tohoto Rozpisu a po odehrání tohoto utkání budou potrestána pokutou dle 

bodu 20, čl. e. 

c) Odložení utkání se povoluje jen ve výjimečných případech. 

d) Poslední tři kola před ukončením soutěže, nebude povolen žádný odklad utkání a musí již 

být odehrána všechna odložená utkání. 

e) Obě družstva, která sehrají utkání v jiný termín než je uvedeno v rozlosování bez souhlasu 

vedoucího soutěže, budou potrestány pokutou ve výši 500 Kč.  

f) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se proviní 

proti Sportovně technickým předpisům kuželkářského sportu, budou potrestány pokutou 

minimálně ve výši 200 Kč. 

g) O udělování pokut rozhodne vedoucí soutěže nebo předseda STK KKS Zlín. Rozhodnutí o 

uložení pokuty, termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí ve zpravodaji soutěže. 

h) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, 

se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů. 

i) Vedoucí soutěže vydává zpravodaj soutěže, kterou řídí. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu 

styku vedoucího soutěže s družstvy, které jsou v jeho působnosti. Zpravodaje jsou na 

družstva zasílána výhradně elektronickou poštou. Oddíly jsou povinny zajistit si příjem 

zpravodajů pomocí e-mailu. 

j) Družstvo, které bude mít druhou kontumaci, bude ze soutěže vyloučeno. Bude mu udělena 

finanční pokuta a nebude do soutěže příští rok zařazeno. 

k) Družstvo, které odešle chybně vyplněný zápis nebo na jiném formuláři než byl zaslán 

vedoucím soutěže s tímto rozpisem, bude potrestáno pokutou minimálně ve výši 200 

Kč. Vedoucí družstev jsou zodpovědní za správné vyplnění Zápisu, včetně jména 

rozhodčího a případného dopsání hráčů na soupisku. Vedoucí družstva hostů si 

překontroluje v Zápisu, zda jím nahlášené údaje o dopsání na soupisku jsou v zápisu 

správně zapsány. 

 

 

Ve Zlíně, 1.7.2019 

 Divílek Michael Abrahám Radim 

 předseda KKS Zlín předseda STK KKS Zlín 

 

 

 


