Královéhradecký krajský kuželkářský svaz
Pardubický krajský kuželkářský svaz

ROZPIS
soutěží družstev
Východních Čech
VÝCHODOČESKÁ DIVIZE
VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR
VÝCHODOČESKÁ SOUTĚŽ
VÝCHODOČESKÁ DIVIZE DOROSTU

ROČNÍK

2022 – 2023

Sportovně technická komise KKKS a PKKS
Jičín a Ústí nad Orlicí 5.5. 2022
. 2012

Všeobecná ustanovení
1. Řízení
2. Pořadatel
3. Účastníci
4. Termíny a
rozlosování
5. Úhrada
6. Přihlášky a
poplatky

Východočeskou divizi, přebor a soutěž řídí společná Sportovně technická komise při Královéhradeckém a
Pardubickém krajském kuželkářském svazu (dále jen „STK“) ve složení: Petr Glac – předseda, Jaroslav Egrt,
Renata Šimůnková a Bedřich Šiška.
Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování na prvním místě.
Účastníci budou uvedeni v příloze „Účastníci soutěží“.
a) Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“ tohoto rozpisu.
b) Začátky utkání jsou stanoveny, v den pracovního klidu nebo v den pracovního volna na 9 hodin, v
pracovní den na 17 hodin, pokud není uvedeno v rozlosování jinak.
V podzimní i jarní části soutěží hradí organizační a technické náklady utkání včetně nákladů na rozhodčí
pořádající oddíl. Náklady družstev hradí vysílající oddíl.
a) Přihlášky do soutěží musí být vyřízeny do termínu 5. července 2022 a to elektronickou cestou na adrese
www.kkks.cz
b) Každé družstvo dospělých za účast v jednotlivých soutěžích zaplatí poplatek 600 Kč na organizaci a
vedení soutěží a to nejpozději do 5. 7. 2022.
c) Příslušné poplatky musí být uhrazeny na účet číslo: 6063640002/5500, variabilní symbol dle kódování
ČKA.
V případě nezaplacení v určeném termínu nebude družstvo do soutěže zařazeno.

Technická ustanovení
7. Předpis
8. Systém

9. Bodové
hodnocení

10. Startují

11. Povinnosti

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.
a) Šestičlenná, čtyřčlenná a tříčlenná družstva soutěží systémem každý s každým dvoukolově formou
vzájemných zápasů dle rozlosování. Hrají v disciplině 100 hs . V soutěži Východočeská soutěž skupina A
se hraje čtyřkolově.
c) Společná ustanovení:
Pro Východočeskou divizi je předepsán saduritový povrch drah, resp. lze použít tzv. segmentové dráhy.
Ve všech soutěžích řízených společnou STK se bodové hodnocení utkání provádí dle ustanovení článku 18
Soutěžního řádu. V soutěžích čtyřčlenných družstev se za celkový součet kuželek družstva počítají 4 body v
případě vítězství, 2 body při remíze a 0 bodů při prohře.
Pro psaní sestav platí:
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. V případě čtyřčlenného družstva lze vystřídat dva hráče a to v kterékoliv fázi
startu nebo před startem. V případě tříčlenného družstva lze vystřídat pouze jednoho hráče.
a) Ve Východočeských soutěžích dospělých mohou startovat hráči a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj.
v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dosáhnou věku 15 a více let. V soutěžích dorostu mohou startovat
hráči a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, dosáhnou věku 13 – 18 let.
b) Ve všech druzích soutěží mohou po 4. březnu 2023 startovat pouze hráči a hráčky, kteří splňují výše
uvedené podmínky a navíc budou k tomuto datu za svůj oddíl registrováni nebo budou mít povoleno
hostování v daném oddílu. Při pozdějším povolení hostování nebo ukončení hostování (tj. návrat do
mateřského oddílu) nemohou příslušní hráči nastoupit v kterékoli skupině krajských soutěží. Rozhodující je
stav k 1. 3. 2023. Výjimkou jsou pouze nově (poprvé) se registrující hráči, takoví hráči jsou oprávněni
startovat i po 1. 3. 2023.
a) Oddíl zašle vedoucím příslušných soutěží dle zařazení svých družstev nejpozději do 31. srpna 2022 pro
podzimní a případně do 31. prosince 2022 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku. Vedoucí soutěží vydají
před zahájením jednotlivých částí soutěže oficiální souhrn soupisek, čímž potvrdí platnost.
b) Oddíl, který má družstvo v divizní soutěži, musí mít v soutěžním ročníku 2022-23 zařazeno družstvo
v některé mistrovské soutěži dorostu nebo ve Východočeském poháru mládeže a toto družstvo musí řádně
absolvovat celý soutěžní ročník.
ba) Pokud oddíl nesplní podmínku uvedenou v písm. b), musí hráči tohoto oddílu dorostenecké či žákovské
kategorie v rámci soutěží, které oddíl hraje odehrát dohromady alespoň 20 startů, přičemž jednomu hráči se
započte nejvýše 8 startů (při šestnácti z těchto startů musí hráč odehrát minimálně 51% hodů). Do tohoto počtu
je možno započítat starty v PMN, v soutěžích dospělých a ve Východočeském poháru mládeže kde musí
odehrát celých 60 hs.
bb) Není-li oddíl schopen splnit podmínky uvedené v písm. b) a ba) vlastními silami, může uzavřít písemnou
dohodu s jiným oddílem, který ji splní místo něj. Tato písemná dohoda musí být předložena STK nejpozději
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do 31. srpna 2022.
bc) V případě nesplnění podmínky pod písm. b) s případným využitím možností uvedených pod písm. ba) a
bb), bude příslušné družstvo považováno za přednostně sestupující bez ohledu na jeho umístění.

12. Vedoucí
soutěže

a) Východočeská divize
Bude upřesněno.
b) Východočeský přebor „A“ + Východočeská soutěž „A“ + Východočeská divize dorostu
Bude upřesněno.
c) Východočeský přebor „B“ + Východočeská soutěž „B+C“
Bude upřesněno.

13. Povinnosti
pořádajícího
oddílu

14. Rozhodčí

15. Námitky
16. Start
náhradníka
17. Změny na
soupisce
18. Vybavení
kuželny

19. Přední
umístění
20. Sestup

21. Postup

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny nebo v její blízkosti
možnost občerstvení.
b)
Pořádající družstvo je povinno vyplnit (případně importovat) zápis daného utkání v online systému,
který běží na adrese www.kuzelky.com. Po ukončení utkání vytisknout ze systému originál zápisu a ten
předat rozhodčímu ke kontrole, podpisům a archivaci. Je nanejvýš vhodné vyplňovat Zápis v systému
průběžně, výsledky tak budou online veřejně k dispozici (doporučený postup).
c) Oddíly jsou povinny uschovávat zápisy o utkání až do ukončení soutěžního ročníku a kdykoliv na požádání
je předložit předsedovi STK či vedoucímu soutěže.
Domácí oddíl je povinen pro každé mistrovské utkání zajistit kvalifikovaného rozhodčího, který je
odpovědný za přesné řízení utkání či turnaje dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto rozpisu a
jeho případných doplňků.
Utkání může řídit i rozhodčí, který v utkání zároveň startuje jako hráč.
V případě nesplnění této povinnosti bude automaticky pořádající oddíl potrestán pokutou ve výši 100 Kč.
Dle ustanovení části deváté Správního a disciplinárního řádu.
Dle ustanovení článku 16 Pravidel.
Dle ustanovení článku 12 Pravidel.
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 či turnaji musí být přítomen pracovník technického dozoru.
a) Vítězné družstvo Vč divize získává titul „Mistr Východních Čech “, pohár a diplom. Družstva umístěná na
2. a 3. místě diplom.
b) O způsobu předání diplomů a medailí rozhodne STK před ukončením soutěžního ročníku.
a) Z Vč divize sestupují minimálně družstva umístěná v konečné tabulce družstev na 12.-14. místě. Při
sestupu 1 družstva z III.KLM sestoupí i družstvo na 11. místě a při sestupu 2 družstev z III.KLM sestoupí i
družstvo na 10. místě v konečné tabulce.
b) Z VČP sestupují minimálně družstva umístěná v konečné tabulce na 11. a 12. místě každé skupiny.
Sestoupí-li z VČD čtyři družstva sestoupí i družstvo umístěné na 10. místě, které bude mít
méně bodů a při rovnosti horší skóre a poté rozhodne nižší průměr. V případě sestupu pěti
družstev z VČD sestoupí družstva, která se v konečné tabulce umístí na 10.-12. místě obou
skupin.
b) Z VčS se nesestupuje.
c) Družstvo, které se nepřihlásí do dalšího soutěžního ročníku, bude považováno za přednostně sestupující
bez ohledu na jeho umístění.
a) Ze skupiny Vč divize získá družstvo umístěné na l. místě (resp. další v pořadí, max. 3. družstvo) právo
přímého postupu do 3. KLM.
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22. Zařazení do
soutěží
23. Různé

b) Z každé skupiny VčP získá družstvo umístěné na 1. místě (resp. další v pořadí, max. 3. družstvo) právo
přímého postupu do Vč divize. Z každé skupiny Vč soutěže získá družstvo umístěné na l. místě (resp. další
v pořadí, max. 3. družstvo) právo přímého postupu do některé skupiny VčP .
c) Pokud se v nadřazené skupině uvolní více míst, může být počet postupujících větší, než je výše uvedeno.
a) Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen.
b) O rozdělení družstev do jednotlivých skupin VčP a VčS rozhoduje s konečnou platností STK.
a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno vyhlášením kontumačního
výsledku a pokutou ve výši:
 v kategorii mužů .............................. 1000 Kč,
 v kategorii dorostu .............................. 500 Kč.
b)
Při vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže.
c) Pokud se družstvo nedostaví k utkání po 4. březnu 2023, bude vůči němu zahájeno disciplinární řízení.
d) Pořádající družstvo, které odloží termín utkání bez souhlasu vedoucího soutěže, bude potrestáno pokutou
ve výši 400 Kč.
e) 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.
f) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže či předseda STK. Rozhodnutí o uložení pokuty,
termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí ve zpravodaji příslušné soutěže.
g) Pro zahájení utkání hraného ve všední den postačují k nástupu tři hráči zúčastněných družstev.
h) Každý hráč má právo na min. 5 hodů a max. 5 minut na rozcvičení, na dráze kde začíná svůj start,
v disciplíně do plných.
i) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se postupuje
dle platných Sportovně technických předpisů.
j) Vedoucí soutěže vydává zpravodaj soutěží, které řídí. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu styku
vedoucího soutěže s družstvy, která jsou v jeho působnosti. Zpravodaje jsou k dispozici ke stažení na
adresách www.kkks a www.kuzelky.com .
Zpracoval: P. Glac a J. Egrt

V Jičíně a Ústí nad Orlicí dne 5.května 2022.
Jaroslav EGRT v. r.
sekretář KKKS

ing. Jiří JOHN v. r.
předseda PKKS
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Petr GLAC v. r.
předseda spol. STK

