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A. Všeobecná ustanovení 
1. Řízení 

Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně-technické komise. 

2. Pořadatel 
Z pověření VV ČKA uspořádají  TJ Prostějov 
       KK Slovan Rosice 

3. Termín 
4. – 5. června 2022 

4. Místo konání 
Muži čtyřdráhová kuželna TJ Prostějov, Krasická 936/6, Prostějov  

GPS: N 49°28.048', E 17°5.459' 

Ženy čtyřdráhová kuželna KK Slovan Rosice, Tyršova 1181, Rosice u Brna 

 GPS: N 49°11.240', E 16°23.642' 

5. Vedoucí funkcionáři  
Prostějov 
Ředitel: Bronislav Diviš    Hlavní rozhodčí: Jan Bernatík 
 -M: 720 189 076   Rozhodčí:  Josef Jurda 
 mail: bronekd@volny.cz    Zástupce ČKA: Tomáš Valík 

Rosice 
Ředitel: Petr Streubel     Hlavní rozhodčí: Milan Bruža 
 -M: 777 931 968   Rozhodčí:  Michal Hrdlička  
 mail: streubel@gmail.com   Zástupce ČKA: Pavel Mecerod 

6. Ubytování   
Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky.  
Pořadatel poskytne na požádání účastníkům informace o možnostech ubytování. Účastníci si ubytování 
zajišťují a hradí sami. 

7. Úhrada 
VV ČKA hradí: 
a) Pořadateli náklady na uspořádání finálového turnaje dle smlouvy. 
b) Vedoucím funkcionářům: 

– příspěvek na cestovní náklady a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních 
náhrad členům ČKA; 

– náklady na ubytování ze soboty na neděli, pokud vzniknou; 
– rozhodčím odměnu za řízení turnaje (oba dny) ve výši:  

hlavní – 960 Kč 
rozhodčí – 720 Kč  

– odměnu řediteli turnaje ve výši 500 Kč  
– odměnu delegátovi turnaje ve výši 500 Kč 

8. Zdravotní služba  
Pořadatel utkání musí mít stanoven postup v případě potřeby poskytnutí první pomoci. 
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B. Technická ustanovení 
9. Předpis 

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis 
některou jejich pasáž nemění, a dle tohoto rozpisu. V platnosti zůstávají přiměřeně všechna ustanovení 
Rozpisu Poháru ČKA 2021-2022, pokud nejsou výslovně tímto Rozpisem finále nějak upravena. 

10. Systém 
a) Čtyřčlenná družstva se střetnou v disciplíně 120 hs (4 × 30 hs). 
b) Sestavy družstev – dle čl. 11 odst. 2) SŘ (oba vedoucí družstev předávají sestavu rozhodčímu 

současně, nejpozději 15 minut před začátkem utkání). 

11. Bodování 
a) Bodování se provádí podle Čl. 17 Soutěžního řádu – Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev 

(osmibodové). 
b) Vítězem utkání je družstvo, které získá více bodů, které hráči získali pro družstvo dle čl. 17 odst. 2) 

a 3) SŘ. Pokud by ten byl shodný, rozhodne o postupujícím vyšší počet dílčích bodů, které hráči získali 
dle čl. 17 odst. 1) SŘ. 

c) Není-li možné rozhodnout o postupujícím dle písm. b) – tedy v případě nerozhodného výsledku utkání 
3:3 (8:8), následuje tzv. náhlá smrt, kterou sehrají ti hráči obou družstev, kteří zakončovali utkání 
a rozhozové hody zahajují na těch drahách, na kterých ukončili svůj řádný start. Při náhlé smrti 
odehraje každý hráč tři hody do plných a postupujícím družstvem se stane družstvo, jehož hráči 
dosáhnou vyššího počtu poražených kuželek v rozhozových hodech. Pokud po sérii rozhozových hodů 
nepadne rozhodnutí, pokračuje systém náhlé smrti další sérií (až do rozhodnutí), před kterou si vždy 
hráči na sousedních drahách vymění dráhy. Pro odehrání tří hodů v náhlé smrti není stanoven časový 
limit. Hráči se v provádění hodů pravidelně střídají a hody provádí na pokyn rozhodčího. Sérii hodů 
vždy začínají hráči na levých drahách. 

12. Startují  
Čtyři družstva mužů a čtyři družstva žen, která ve svých kategoriích postoupila do Semifinále 
nadstavbové části PČKA v souladu s ustanoveními Rozpisu Poháru ČKA 2021-2022 (zejména 11. c) ). 

13. Časový rozvrh  
Družstvo má číslo podle toho, ze které čtvrtiny pavouka nadstavbové části do turnaje postoupilo 
(počítáno odshora). Nasazení družstva bylo určeno před zahájením nadstavbové části v Rozlosování. Platí 
pro oba turnaje. 
Sobota 4. 6. 2022 
Muži 
15:00 Utkání 1: č. 1 – č. 2: výše nasazený – níže nasazený 
18:00 Utkání 2: č. 3 – č. 4: výše nasazený – níže nasazený 
Ženy 
15:00 Utkání 1: č. 1 – č. 2: výše nasazený – níže nasazený 
18:00 Utkání 2: č. 3 – č. 4: výše nasazený – níže nasazený 
Neděle 5. 6. 2022 
8:30 O 3. místo – Poražení: výše nasazený – níže nasazený 
11:30 Finále – Vítězové:  výše nasazený – níže nasazený 
Konkrétní soupeři budou uvedeni na stránkách soutěže na adrese: http://poharcka.kuzelky.cz/ 
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14. Námitky 
Dle Sportovně technických předpisů. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí 
propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat trenér nebo vedoucí družstva. 

15. Odměny 
Odměny za umístění v Poháru ČKA  

 Peníze v hotovosti (CZK) 

1. 7500 

2. 5000 

3. 2500 

4. 1250 

Finanční odměna bude družstvům vyplacena prostřednictvím sekretariátu ČKA. 

16. Přední umístění  
Vítězové v obou kategoriích (případně další v pořadí) získávají právo účasti v Poháru NBC v roce 2022 
a mají povinnost sdělit sekretariátu ČKA do 30. června 2022, zda se Poháru NBC zúčastní. 

17. Různé 
a) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule 

zbavené nečistot. 
b) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil nedovolené medikamenty, nařídit 

kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě 
pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce.  
Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mimo jiné dostupná na 
www.antidoping.cz). 

c) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení finále zprávu o jejím průběhu včetně 
výsledků (e-mailem): Hanuš Slavík, hslavik@volny.cz   

d) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 
e) Pořádající oddíl je povinen v den konání zaslat výsledky finále vedoucímu soutěže Jindřichu Svobodovi 

na adresu svojin@volny.cz a také na adresu redakce@kuzelky.cz. 
f) Pořádající oddíl je povinen zajistit vhodné digitální fotografie ze soutěže a odeslat je e-mailem na 

adresu redakce@kuzelky.cz. 
g) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě 

Praha 31. března 2022 

 

 Jiří Jančálek Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 
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V.2 – Doplněni rozhodčí 


