1 . Řízení

Řídí Komise mládeže České kuželkářské asociace.

2. Pořadatel

Pořadatelem každého turnaje je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování.

3. Právo účasti

Účastnit se mohou hráči kategorie mladší žáci a starší žáci. Pod pojmem hráč se
rozumí hoch i dívka.Každý oddíl či klub může ke každému turnaji přihlásit neomezený
počet hráčů. V případě velkého zájmu o určitý turnaj však může vedoucí soutěže omezit
počet přihlášených.

4. Termíny a
místa konání

a) Termíny a místa konání jednotlivých turnajů jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto
rozpisu. V jednom termínu (s výjimkou finále) je plánováno vždy několik turnajů. Každý
hráč má právo zúčastnit se v jednom termínu pouze jednoho turnaje a to v místě,
které je nejblíže k jeho bydlišti (s tolerancí 50 km).
b) Začátky turnajů jsou stanoveny od 10 hodin, pokud tento začátek nezmění vedoucí
soutěže nebo ředitel turnaje na základě ustanovení čl. 10 a 11 tohoto rozpisu.
Vedoucí soutěže může turnaj při malém zájmu o účast zrušit.

5. Úhrada

Česká kuželkářská asociace hradí:
a) Hráči a doprovodu (z jednoho oddílu max. 1 osoba), kteří jsou členy ČSTV jízdné
veřejným dopravním prostředkem i v případě použití osobního motorového vozidla,
které je však kráceno na 50%. Úhrada bude provedena bezhotovostní platbou na
účet oddílu, zpravidla nejpozději vždy po ukončení posledního turnaje v příslušné části
soutěžního ročníku.
b) Pořadateli náklady na uspořádání turnaje dle dohody včetně náhrad vyplacených
dle písm. c) a d) tohoto článku.
c) Rozhodčímu (vyplatí pořadatel):
ca) jízdné veřejným dopravním prostředkem i v případě použití osobního motorového
vozidla;
cb) stravné ve výši 58,- Kč (trvá-li pracovní cesta nejméně 5 a nejvýše 12 hodin) nebo
ve výši 88,- Kč (trvá-li pracovní cesta déle než 12 a nejvýše 18 hodin);
cc) odměnu, která závisí na počtu hráčů (hochů a dívek dohromady) takto:
do 20 účastníků – 250 Kč, 21 až 40 účastníků – 400 Kč,
41 až 80 účastníků – 500 Kč a 81 a více – 600 Kč.
d) Zapisovatelům (vyplatí pořadatel) odměnu ve výši 30% odměny rozhodčího (počet
zapisovatelů je shodný s počtem drah).

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

a) Přihlášení hráči startují v disciplíně 60 hs přes dvě dráhy. Hráči nastupují na dráhy
blokovým způsobem.
b) Pořadí nástupu hráčů ke startu je určeno orientačním časovým plánem turnaje, jeli sestaven. Není-li sestaven orientační časový plán, stanoví pořadí nástupu hráčů ke
startu hlavní 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.
c) Pro hráče kategorie mladší žáci platí následující změny pravidel:
ca) pokud se hráči nepodaří srazit v dorážce devítku maximálně na tři hody, postaví se
mu po nich opět všech devět kuželek a započítají se mu jen ty kuželky, které skutečně
porazil;
cb) hraje se koulí o průměru 15 cm;
cc) pokud koule projde mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe vzdáleny 35 cm
(např. kuželky č. 1 a 2) a žádnou z nich neporazí, hod se opakuje.

8. Bodové
hodnocení

a) Samostatně se vyhodnocují výkony hochů a dívek v obou kategoriích. Hráč může
startovat jen ve své kategorii. Případný jeho neoprávněný start v druhé kategorii se
anuluje.
b) V závislosti na počtu zúčastněných hráčů ve své kategorii získávají nejlepší hráči
dle svého umístění body dle přílohy č. 2 tohoto rozpisu.
c) Šestnáct nejlepších hráčů podle průběžného pořadí po šesti turnajích ve všech
kategoriích má právo účasti ve finálovém turnaji, který se hodnotí následujícím ziskem

bodů – 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Ve finálovém turnaji
nastupují hráči ke startu postupně v pořadí od 16. do 1. místa dle průběžného pořadí
po šesti turnajích.
d) Na základě dosaženého výkonu jsou hráči na každém turnaji, bez ohledu na jeho
umístění a počet účastníků v turnaji, přiznány další body podle tabulky č. 1 (uváděné
výkony jsou dolní hranicí, kterou musí dosáhnout k zisku odpovídajících bodů) a za
každou poraženou kuželku nad 280 kuželek získává další 1 bod (např. za výkon 285
kuželek získá celkem 29 bodů).
e) Pokud některý hráč bude startovat v jednom termínu na více turnajích, budou se
jeho starty na těchto turnajích anulovat.
f) Do celkového pořadí se z šesti turnajů základní části započítává maximálně pět
nejlépe hodnocených výsledků (součet bodů za umístění a výkon). Pro stanovení
celkového pořadí je rozhodující počet získaných bodů a v případě rovnosti průměr ze
všech startů a popř. průměr z dorážky ze všech startů.
g) Pokud se hráč nepřihlásí k finálovému turnaji, získává právo postupu další hráč v
pořadí.
TABULKA Č. 1
Výkon
201
206
211
216
221

Body
1
2
3
4
5

9. Startují

10. Komunikace
a přihlášky

Výkon
226
231
236
241
246

Body
6
7
8
9
10

Výkon
251
254
257
260
263

Body
11
12
13
14
15

Výkon
266
268
270
272
274

Body
16
17
18
19
20

Výkon
276
278
280
+1

Body
21
22
24
+1

a) V kategorii mladší žáci mohou v soutěži startovat hráči, kteří v soutěžním roce, tj.
v období od 1.7.2005 do 30.6.2006, dosáhnou věku 13 až 14 let (datum narození
v rozmezí od 1.7.1993 do 30.6.1996).
b) V kategorii starší žáci mohou v soutěži startovat hráči, kteří v soutěžním roce, tj.
v období od 1.7.2005 do 30.6.2006, dosáhnou věku 10 až 12 let (datum narození
v rozmezí od 1.7.1991 do 30.6.1993).
a) Veškerá komunikace mezi vedoucím soutěže a ostatními účastníky probíhá
zásadně prostřednictvím e-mailové pošty.
b) Zpravodaje ze soutěže a orientační časové plány jsou rozesílány prostřednictvím
serveru ČKA na všechny zájemce, kteří si tuto službu objednají u Petra Gomoly na
adrese <petr.gomola@kuzelky.cz>.
c) Veškeré informace související se soutěží jsou zveřejňovány také na oficiálních
webových stránkách soutěže na dole uvedené adrese.
d) Každý oddíl doručí vedoucímu soutěže (viz čl. 13) nejpozději patnáctý den
předcházející dni konáním turnaje, jmenovitou přihlášku, ve které uvede jméno,
příjmení, datum narození hráče a místo konání turnaje, na který hráče přihlašuje.
e) Přihlašující oddíl může v přihlášce uvést svůj požadavek na dobu zahájení a ukončení
startu svých hráčů v turnaji z důvodu dopravního spojení při cestě vlakem nebo
autobusem. K této skutečnosti bude v rámci možností přednostně přihlédnuto při
zpracování orientačního časového plánu turnaje.
f) Přihláška může být doručena také obyčejnou poštovní zásilkou.
g) Vedoucí soutěže zašle nejpozději pátý den před dnem konání
turnaje jejímu řediteli jmenovité přihlášky všech hráčů a orientační
časový plán turnaje, byl-li zpracován, prostřednictvím e-mailu.
h) Hráčům, kteří nebudou řádně přihlášeni k turnaji, nemusí být
uhrazeny cestovní náklady dle čl. 5 a nemusí být k turnaji připuštěni.
i) Dojde-li z jakýchkoliv důvodů ke snížení počtu již přihlášených hráčů
(např. přihlášený hráč onemocní apod.), je povinností přihlašujícího
oddílu tuto skutečnost nahlásit řediteli turnaje, příp. vedoucímu
soutěže.

http://mujweb.cz/sport/pmn-kuzelky/

11 . Ředitel turnaje a) Jméno ředitele turnaje a kontakt na jeho osobu je uveden v příloze „Rozlosování
turnajů PMN“.
b) 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.
12. Povinnosti
pořadatele

13. Vedoucí
soutěže

a) Je povinen zabezpečit pro účastníky turnaje po celou dobu jeho konání občerstvení
v areálu kuželny nebo v jeho okolí.
b) Je povinen zajistit zapisovatele a na vlastní náklady zdravotní službu.
c) Je povinen převzít od hlavního rozhodčího zkontrolované zápisy hodů a zpracovat
výsledky jednotlivých kategorií v elektronické podobě (excelovský soubor pro vyplnění
obdrží elektronickou poštou od vedoucího soutěže) a zaslat nejpozději následující den
po skončení turnaje e-mailem vedoucímu soutěže. Ve výsledcích je nutno uvést jméno,
příjmení, registrační číslo, datum narození, oddílovou příslušnost a docílený výkon
v členění plné, dorážka, celkem a chyby. Zápisy hodů uschová po dobu jednoho měsíce.
Jiří JOHN
Jilemnického 161
560 01 Ústí nad Orlicí

465 711 315 465 524 598
607 888 210
jiri.john@kuzelky.cz

14. Rozhodčí

a) Ke každému turnaji deleguje předseda komise rozhodčích ČKA dva rozhodčí, kteří
jsou odpovědni za přesné řízení turnaje dle platných Sportovně technických předpisů,
tohoto rozpisu a jeho případných doplňků. Rozhodčí uvedený na prvním místě v příloze
„Rozlosování turnajů“, je považován za hlavního rozhodčího.
b) Hlavní rozhodčí je povinen předat zkontrolované zápisy hodů pořadateli (např. řediteli
turnaje nebo jiné jím pověřené osobě), který zajistí jejich zpracování v elektronické
podobě.

15. Námitky

Dle ustanovení článku 2.6 Soutěžního řádu.

16. Vybavení
kuželny

a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 6 Pravidel. Pro každé dvě
dráhy musí být připravena sada minimálně šesti koulí o průměru 15 cm.
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.

17. Přední
umístění

Jednotlivci, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí v konečném pořadí na prvních
šesti místech obdrží diplom a věcnou cenu.

18. Různé

a) Rozpis je zároveň delegačenkou pro rozhodčí.
b) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným
doplňkem, se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů.
c) Kontakt na sekretariát ČKA:
Česká kuželkářská asociace
233 355 343
Zátopkova 100/2, PS č. 40
cka@kuzelky.cz
160 17 Praha 6 – Strahov

František MAJER v.r.
Předseda KM ČKA

