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1. Vypisovatel:   Královehradecký krajský kuželkářský svaz 

   Turnaj je součástí přípravy na MS juniorů 2018 

2. Pořadatel: Pořadatelem každého turnaje je kuželkářský oddíl či klub (dále jen „oddíl“) 

uvedený v rozlosování.  

3. Právo účasti: a) Účastnit se může hráč nebo hráčka (dále jen „hráč“), který v příslušném soutěžním 

ročníku, tj. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, dosáhne 19 až 23 let věku (dále také „junior“  

a „juniorka“). 

b) Startovat mohou junioři a juniorky z kteréhokoli kraje ČR. 

c) Hráč se musí prokázat platným registračním průkazem svého národního svazu.  

4. Termíny:  a) Termíny a místa konání jednotlivých turnajů budou uvedeny na str. 6 tohoto rozpisu.  

b) V jednom termínu je plánován vždy jeden turnaj.  

c) Začátky turnajů jsou stanoveny od 9 hodin, pokud tento začátek nezmění vedoucí 

soutěže nebo ředitel turnaje na základě ustanovení čl. 11 a 12 tohoto rozpisu. Vedoucí 

soutěže může turnaj při malém zájmu o účast zrušit.  

5. Startovné: Startovné 100,-Kč  

6. Předpis: Open pohár juniorů je nemistrovská soutěž. Ve všech oblastech, které nejsou 

upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se postupuje dle platných 

sportovně technických předpisů ČKA.  

7. Systém: a) Hráči startují v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy. Nastupují na dráhy blokovým 

způsobem. Každý má právo na 5 cvičných minut před zahájením startu. 

b) Pořadí nástupu hráčů ke startu je určeno orientačním časovým plánem turnaje, je-li 

sestaven. Není-li sestaven orientační časový plán, stanoví pořadí nástupu hráčů ke startu 

rozhodčí s ohledem na pořadí, ve kterém se přihlášení hráči dostaví do místa konání,  

a s ohledem na požadavky ředitele turnaje, pokud je tento hlavnímu rozhodčímu oznámí 

před zahájením turnaje.  

8. Bodové hodnocení: a) Odděleně se vyhodnocují výkony juniorů a juniorek.  

b) Podle počtu zúčastněných hráčů získávají hráči dle svého umístění v turnaji body dle 

Tabulky na str. 5 tohoto Rozpisu.  

c) Na základě dosaženého výkonu jsou hráči v každém turnaji přiznány body podle tabulky 

(uváděné výkony jsou dolní hranicí, kterou musí dosáhnout k zisku odpovídajícího počtu 

bodů) a za každých pět poražených kuželek nad 625 kuželek získává další 2 body (např. za 

výkon 660 kuželek získá celkem 38 bodů).  

 

TABULKA 
Výkon Body Výkon Body Výkon Body Výkon Body Výkon Body 

530 1 550 5 570 9 590 13 610 18 

535 2 555 6 575 10 595 14 615 20 

540 3 560 7 580 11 600 15 620 22 

545 4 565 8 585 12 605 16 625 24 

        +5 +2 



Rozpis Open poháru juniorů                                                                                                                                                        3 

d) Dvanáct nejlepších hráčů s platným registračním průkazem ČKA podle pořadí po šesti 

turnajích má právo účasti ve finálovém turnaji.  

Ve finálovém turnaji se za umístění postupně od 1. místa k 12. místu přiznávají body takto: 

27, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, a 1 bod. Ve finálovém turnaji nastupují hráči ke startu 

postupně v pořadí od 12. do 1. místa dle průběžného pořadí po šesti turnajích.  

e) Pro pořadí před finálovým turnajem se z turnajů základní části započítávají maximálně 

čtyři nejlépe hodnocené výsledky (součet bodů za umístění a výkon). Pro stanovení 

celkového pořadí je rozhodující součet získaných bodů v základní části (čtyři nejlepší 

hodnocení) a ve finále. V případě rovnosti vždy rozhoduje průměr ze všech odehraných 

startů a následně průměr z dorážky ze všech odehraných startů.  

g) Pokud se hráč nepřihlásí k finálovému turnaji, získává právo postupu další hráč v pořadí.  

9. Komunikace: a) Komunikace mezi vedoucím soutěže a ostatními účastníky probíhá zásadně 

prostřednictvím e-mailové pošty.  

b) Informace související se soutěží a výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách 

soutěže na adrese http://www.kkks.cz/soutez.php?r=17&s=junior 

c) Každý junior/ka pošle vedoucímu soutěže (viz čl. 12) nejpozději sedmý den předcházející 

dni konání turnaje jmenovitou přihlášku, ve které uvede své jméno, příjmení, číslo 

registračního průkazu a datum narození. 

d) Vedoucí soutěže zašle e-mailem nejpozději třetí den před dnem konání turnaje jejímu 

řediteli přehled přihlášených hráčů, který slouží zároveň k vyplnění výkonů hráčů,  

a orientační časový plán turnaje, byl-li zpracován.  

e) Dojde-li z jakýchkoliv důvodů ke snížení počtu již přihlášených hráčů (např. přihlášený 

hráč onemocní apod.), je povinností přihlášeného hráče tuto skutečnost nahlásit řediteli 

turnaje, příp. vedoucímu soutěže.  

10. Ředitel turnaje: a) Jméno ředitele turnaje a kontakt na jeho osobu jsou uvedeny na str. 6 tohoto rozpisu. 

Z organizačních důvodů může dojít ke změně ředitele turnaje.  

b) Ředitel je oprávněn provést změny v orientačním časovém plánu turnaje, pokud k tomu 

jsou oprávněné důvody (např. odřeknutí účasti na turnaji apod.). V takovém případě však 

musí podat informaci dotčeným osobám, pokud je mu znám potřebný kontakt na takovou 

osobu.  

c) Je oprávněn rozhodnout o požadavcích přihlašovaných účastníků nebo změnit dobu 

zahájení turnaje, pokud není vedoucím soutěže zpracován orientační časový plán turnaje.  

11. Povinnosti: a) Pořádající oddíl je povinen zabezpečit pro účastníky turnaje po celou dobu jeho konání 

občerstvení pořadatele v areálu kuželny nebo v jeho okolí.  

b) Je povinen zajistit kvalifikovaného rozhodčího a na vlastní náklady zdravotní službu.  

c) Je povinen převzít od hlavního rozhodčího zkontrolované zápisy hodů  

a zpracovat výsledky jednotlivých kategorií v elektronické podobě do excelovského 

souboru (obdrží od vedoucího soutěže) a zaslat nejpozději následující den po skončení 

turnaje e-mailem vedoucímu soutěže. Ve výsledcích uvede jméno, příjmení, reg. číslo, 

datum narození, oddílovou příslušnost a docílený výkon v členění plné, dorážka, celkem  

a chyby. Zápisy hodů uschová po dobu jednoho měsíce.   
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12. Vedoucí soutěže: Renata Šimůnková     M: 601 583 092 

    Na Výšině 1531      e-mail: resimi@seznam.cz        

   543 01 Vrchlabí 

13. Rozhodčí: a) Ke každému turnaji deleguje pořádající oddíl kvalifikovaného rozhodčího a pomocného 

rozhodčího. Ti jsou odpovědní za přesné řízení turnaje dle tohoto rozpisu, a jeho 

případných doplňků.  

b) Rozhodčí předají zkontrolované zápisy hodů pořadateli (např. řediteli turnaje nebo jiné 

jím pověřené osobě).  

c) VV KKKS hradí rozhodčímu 50,-Kč/h. 

14. Námitky:  Dle ustanovení článku 37 Pravidel může podávat hráč nebo trenér. 

15. Vybavení kuželny: a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením čl. 6 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. Při turnaji musí být přítomen pracovník technického dozoru.  

16. Přední umístění:  a) Junior a juniorka (Královehradeckého kraje) umístění na 1. místě (popř. nejlépe 

umístění) celkového žebříčku mají právo přímého postupu na mistrovství ČR 2018.  

 b) Hráči, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí v konečném pořadí na prvních třech 

místech, obdrží od VV KKKS pohár.  

c) Hráči a hráčky umístění na 1. místě obdrží 1.500,-Kč, na 2. místě 1.000Kč a na 3. místě 

500,-Kč.  

 

 

Za VV KKKS Renata Šimůnková 
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    Bodový zisk za umístění v turnaji 

Pořadí 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 
P
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15 a více 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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0
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ů

 

14 1 2 3 4 4 5 6 7 8 

13 1 2 2 3 4 4 5 6 7 

12 1 1 2 3 3 4 4 5 6 

11 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

10  1 1 2 2 3 3 4 4 

9   1 1 2 2 3 3 4 

8    1 1 2 2 3 3 

7     1 1 2 2 3 

6      1 1 2 2 

5       1 1 2 

4        1 1 

3         1 

 

Rozlosování turnajů Open poháru juniorů 
Kde a kdy si můžete zahrát 

1. turnaj – pátek 28. 9. 2017   

SKK Hořice Ivan Vondráček, : 605 819 261, IvanVondracek@seznam.cz 

2. turnaj – neděle 29. 10. 2017   

SKK Jičín Jaroslav Egrt, : 606 245 554, j.egrt@email.cz 

3. turnaj – pátek 17. 11. 2017   

SKK Náchod František Majer, : 774 927 789, fana22@seznam.cz 

4. turnaj – neděle 3. 12. 2017  

TJ Loko Trutnov Petr Holý, : 603 494 834, petr.holy@humlak.cz 

5. turnaj – neděle 14. 1. 2018   

TJ Start Rychnov nad Kněžnou Jaroslav Kejzlar, : 603 831 275, jaroslav.kejzlar@rychnov-city.cz 

6. turnaj – neděle 4. 2. 2018   

TJ Lokomotiva Česká Třebová Václav Kolář, : 733 593 725, koliakaja@seznam.cz 

Finále – neděle 31. 3. 2018   

SKK Vrchlabí Renata Šimůnková, : 601 583 092, resimi@seznam.cz 

 

mailto:jaroslav.kejzlar@rychnov-city.cz

