Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz

V Plzni 9. července 2020

Všeobecná ustanovení
1. Řízení

Řídí VV PLKKS prostřednictvím své Sportovně technické komise.

2. Pořadatel

Pořadatelem turnajů (4+4; 2+2; 1+1) jsou příslušné okresy – Domažlický a Sdružený okres Plzeňský, na jejíchž
kuželnách se turnaje odehrají.

3. Účastníci

a) Hráči a hráčky uvedení na soupiskách okresních a krajských soutěží Plzeňského kraje ročník 2020/21.
b) V prvním kole (osmifinále) se odehrají čtyři turnaje v každém okrese, limit přihlášených hráčů je
neomezen. Při účasti více jak 12-ti hráčů na jednom turnaji postupuje vždy prvních šest hráčů.
c) Ve druhém kole (čtvrtfinále) se odehrají dva turnaje v každém okrese, z něhož znovu postupuje 6
nejlepších hráčů s nejvyšším počtem poražených kuželek do třetího kola (semifinále).
d) Ze semifinálových turnajů (v každém okrese 1 turnaj) postupuje opět 6 nejlepších hráčů do závěrečného
turnaje – finále Poháru jednotlivců.

4. Termíny
turnajů

Jednotlivé turnaje se odehrají v předpokládaných termínech:
a) 1. kolo - čtyři osmifinálové turnaje v každém okrese v termínu od 01. 09. do 31. 10.
b) 2. kolo - dva čtvrtfinálové turnaje v každém okrese v termínu od 01. 11. do 31.12.
c) 3. kolo - jeden semifinálový turnaj v každém okrese v termínu od 01. 01. do 28. 02.
d) Finálový turnaj se odehraje v tom okrese, jehož postupující účastníci budou
mít vyšší součet poražených kuželek z 3. kola (semifinále) v termínu od 01. 03. do 30. 04.

5. Kuželny
– způsob volby

a)

Kluby, jejichž hráči se zúčastní tohoto Poháru, poskytnou kuželny pro pořádání turnaje. PlKKS z kuželen
sestaví pavouka postupu pro příslušný okres před zahájením Poháru. Finálová kuželna je daná rozpisem
soutěže s ohledem na okres a výkon v okresním finále (tj. 3 kolo) viz bod 4. Jednotlivá kola se můžou
odehrát i mimo víkendu v pracovní den. Záleží na obsazenosti kuželen vyšších soutěží.
b) Před zahájením 3. kola v každém okrese vylosují zúčastnění hráči svoji případnou okresní finálovou kuželnu
ze všech zúčastněných kuželen v 1., 2. a 3. kole. Losovat se nemusí pouze v případě, že se hráči
jednomyslně dohodnou na konkrétní kuželně – 100% shoda.
c) Výsledek a způsob volby zapíše rozhodčí do Zápisu o utkání.

6. Úhrada

Každý účastník poháru startuje na vlastní náklady, nebo na náklady mateřského oddílu a na vlastní riziko.

7. Poplatky

Účastník je povinen zaplatit poplatek 200,- Kč jednorázově. V případě nezaplacení nebude do soutěže
zařazen.

Technická ustanovení
8. 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.

9. Systém

Jednotlivci všech kategorií soutěží v disciplíně 100 HS.

10. Hodnocení

a) Do dalšího kola (turnaje) postupuje 6 hráčů s nejvyšším poražených kuželek.
b) Není-li možné rozhodnout o postupujícím dle písm. a), rozhoduje dorážka, případně nižší počet
chybných hodů.
c) V případě, že nelze ani po těchto kritériích určit postupujícího, následuje tzv. náhlá smrt, kterou sehrají
zainteresovaní hráči. Při náhlé smrti nastupují hráči proti sobě na dráhu, kterou si vylosují a odehrají tři
hody do plných. Postupujícím se stane hráč, který dosáhne vyššího počtu poražených kuželek. Pokud
po této sérii hodů nepadne rozhodnutí, pokračuje systém náhlé smrti další sérií tří hodů, před kterou si
hráči vymění dráhy. Pro odehrání tří hodů v náhlé smrti není stanoven časový limit. Nerozhodne-li ani
druhá série tří hodů, následuje série po jednom hodu, při které se hráči se v provádění hodů
pravidelně střídají po jednom na dráze č. 1. Hody se provádí na pokyn rozhodčího.

11. Startují

a) Hráči uvedení po celou dobu soutěžního ročníku 2020/21 na soupiskách okresních a krajské soutěže.
b) Příslušného 1. kola se může zúčastnit kterýkoliv hráč, který má platný registrační průkaz či zaplacenou
hráčskou licenci a splňuje podmínky uvedené v bodu (3.a) Každý hráč však může v průběhu celé
soutěže startovat jen jednou.
c) Pokud řídící orgán soutěže zjistí, že některý hráč startoval v rozporu s body a) a b), prohlásí jeho start
za neoprávněný a celkový výkon anuluje, v případě postupu jej nahraní hráč na 7. místě v pořadí stejné
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kuželny.
d) Systém náhradníků neexistuje. Zraní-li se hráč při hře, či bude jinak indisponován ke hře, nemůže být
nikým vystřídán.
e) V případě, že se nebude moci zúčastnit postupující hráč následujícího kola, bude nahrazen hráčem,
který se na stejné kuželně umístil na 7. či nižším místě.
12. Přihlášky
do soutěže

Přihlášky je třeba zaslat výhradně elektronickou poštou na adresu vedoucích soutěže – pro okres Plzeň Bok
Karel a Domažlice Praštil Václav. Startovné bude splatné před rozlosováním turnaje k rukám hlavního
rozhodčího. Vybrané startovné bude po domluvě zasláno či doručeno vedoucím soutěže příslušného okresu –
viz bod č. 13.

13. Vedoucí soutěže

1. Bok Karel, tlf: 776 233 437, e-mail: bokkarel@seznam.cz
2. Praštil Václav, tlf: 736 774 970, e-mail: prastil.vaclav@centrum.cz

14. Povinnosti
oddílu
pořádajícího
turnaj

a) Oddíl pořádající turnaj je povinen zajistit pro hráče v areálu kuželny nebo v její blízkosti občerstvení.
b) Pořádající oddíl je povinen zaslat Zápis o turnaji vedoucímu soutěže elektronickou poštou v den konání
utkání. Zápis o turnaji bude rozeslán na všechny kuželny a zveřejněn na webu PlKKS.
c) Jednotlivci mohou do jednoho měsíce podat námitku k výsledkům. Pak výsledky zůstávají v platnosti

15. Rozhodčí

a) Oddíl pořádající turnaj je povinen zajistit kvalifikovaného rozhodčího.
b) Rozhodčí je zodpovědný za přesné řízení turnaje dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto
rozpisu a jeho případných doplňků.
c) Ve 2. a 3. kole (osmifinále a čtvrtfinále) může rozhodčí v turnaji startovat i jako hráč.

16. Námitky

Dle části deváté Správního a disciplinárního řádu (čl. 43 - 47).

17. Odměny za
umístění

a)

Vítěz Poháru Jednotlivců obdrží finanční odměnu 5.000,- Kč a putovní pohár, na kterém bude štítek se
jménem vítěze a rok získaní poháru. Dále obdrží kopii putovního poháru.
b) Účastník na druhém místě obdrží finanční odměnu 2.500,- Kč.
c) Účastník na třetím místě obdrží finanční odměnu 1.000,- Kč.
d) Dále věcnou cenu obdrží hráč za výkony „nejlepší plné“ a „nejlepší dorážku“ dosažené ze všech startů
obou okresů.

18. Různé

a)

Jednotlivci, kteří nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se proviní proti Sportovně
technických předpisům kuželkářského sportu, budou potrestáni vyloučením z poháru.
b) O udělení pokut rozhodnou vedoucí soutěže. Rozhodnutí o uložení pokuty, termín a způsob jejího
uhrazení zveřejní vedoucí ve „Zpravodaji“. Proti rozhodnutí se nelze odvolat a je konečné.
c) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se
postupuje dle platných Sportovně technických předpisů.
d) Pořadatelské kuželně bude uhrazen poplatek za pronájem kuželny 500,- Kč.
e) Přihlášky zaslané vedoucímu příslušného okresu budou zveřejněny na webových stránkách
https://www.kuzelky-plzen.cz/pohar.okresu, kde budou zveřejňovány i výsledky jednotlivých kol.

V Plzni 9.7.2020
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