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A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel
Z pověření VV ČKA uspořádají:
Semifinále: TJ Fezko Strakonice
KK Šumperk
Finále:
TJ Spartak Pelhřimov

2. Termíny
Semifinále:
Finále:

7. a 8. března 2020
28. a 29. března 2020

– sobota a neděle
– sobota a neděle

3. Místo konání
Semifinále:

Finále:

Čtyřdráhová kuželna TJ Fezko Strakonice, Plánkova 31, Strakonice
GPS: N 49°15.890', E 13°54.198'
Čtyřdráhová kuželna KK Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk
GPS: N 49°57.351', E 16°58.683'
Čtyřdráhová kuželna TJ Spartak Pelhřimov, Nádražní 1536, Pelhřimov
GPS: N 49°25.481', E 15°13.512'

4. Vedoucí funkcionáři
Strakonice
Ředitel:

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

MIROSLAV KOCOUR
-M: 602 460 028
mail: miro.kocour@seznam.cz
Hana Kyriánová
Oldřich Hendl

Šumperk
Ředitel:

GUSTAV VOJTEK

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

mail: gustav.vojtek@seznam.cz
Vladimír Sedláček
Pavel Heinisch

-M: 604 989 887

Pelhřimov
Ředitel:

VÁCLAV NOVOTNÝ
-M: 724 066 421

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

mail: v.novotny18@seznam.cz
Ladislav Hetcl
Zdeňka Vytisková

5. Přihlášky
Přihlášky se nepodávají. V případě neúčasti informuje družstvo vedoucího soutěže a ředitele příslušného
turnaje.

6. Ubytování
Pořadatel doporučí účastníkům turnajů vhodné možnosti ubytování. V případě potřeby po vzájemné
dohodě zajistí ubytování pro vedoucí funkcionáře.

7. Úhrada
a) Družstva startují na své náklady.
b) VV ČKA hradí:
– Pořadatelům všech turnajů náklady na uspořádání turnaje dle smlouvy oproti faktuře.
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– Vedoucím funkcionářům:
– jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA;
– nocležné ze soboty na neděli;
– rozhodčím odměnu za řízení obou turnajů (sobota a neděle) ve výši:
hlavní
1000 Kč,
rozhodčí
900 Kč;
– řediteli turnaje odměnu ve výši 500 Kč.

8. Zdravotní služba
Pořadatel utkání musí mít stanoven postup v případě potřeby poskytnutí první pomoci.

B. Technická ustanovení
9. 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.

10. Systém
a) V semifinálových turnajích startuje 8 tříčlenných družstev v disciplíně 120 hs přes 4 dráhy na čtyřech
drahách na jeden start.
b) Ve finálových turnajích startuje 8 tříčlenných družstev v disciplíně 120 hs přes 4 dráhy na čtyřech
drahách na jeden start.
c) Hráči nastupují blokovým způsobem, pořadí startu se losuje. Během startu je možné jednoho hráče
vystřídat. Nástup na dráhy je uveden v příloze tohoto Rozpisu.

11. Bodové hodnocení
a) Dle čl. 20 Soutěžního řádu.
b) Při shodě se pořadí dělí, v případě děleného pořadí mezi postupovým a nepostupovým pořadím
rozhodne o postupujícím los.

12. Startují
a) V semifinále startuje 16 družstev, která si vybojují postup ze čtyř skupin 1. KLD.
b) Semifinále A
– 1. – 4. ze skupin A a B
= 8 družstev
Semifinále B
– 1. – 4. ze skupin C a D
= 8 družstev
c) Finále
– 1. – 4. ze semifinále A a B
= 8 družstev
d) Pro turnaje platí soupisky z jarní části soutěže.
e) Platí přiměřeně všechna ustanovení rozpisu Kuželkářské ligy 2019-2020.

13. Časový rozvrh
Strakonice a Šumperk
7. 3. 2020 so
8. 3. 2020 ne

13:00 prezence, nástup, los
13:30 zahájení startu
7:30 prezence
8:00 zahájení startu

Pelhřimov
28. 3. 2020 so
29. 3. 2020 ne

13:00 prezence, nástup, los
13:30 zahájení startu
7:30 prezence
8:00 zahájení startu
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14. Námitky
Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě
zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat vedoucí nebo trenér družstva.

15. Postup
Z každého semifinálového turnaje postupují čtyři nejlepší družstva do finále. Z finálového turnaje se
nepostupuje.

16. Vítěz a ceny
Vítěz finálového turnaje získává titul „Mistr České republiky 2020“, diplom a medaile. Družstva
umístěná na 2. a 3. místě získávají diplom a medaile. Diplomy budou předány vhodným způsobem.

17. Různé
a) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule
zbavené nečistot.
b) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah
pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů.
c) Rozhodčí mají horní část úboru ve stejné barvě.
d) 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 (mj. dostupná na www.antidoping.cz).
e) Hlavní rozhodčí zašle vedoucímu soutěže e mailem výsledky:
LUKÁŠ HLAVINKA
lukas-bk@atlas.cz
lukas.hlavinka@kuzelky.cz
f) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu.
Praha 15. února 2020

Jiří Jančálek
prezident ČKA

Hanuš Slavík
předseda STK ČKA

Verze 2 – 21. 2. 2020

Změny

Příloha

v.2 - 21.2.2020

Nástup na dráhy
Platí pro všechny turnaje

13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30

/
/
/
/
/
/

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

A1
E1
C2
G2
B3
F3

v.3 – 5.3.2020

B1
F1
D2
H2
A3
E3

C1
G1
A2
E2
D3
H3

D1
H1
B2
F2
C3
G3

Pořadí startů může být upraveno hlavním rozhodčím
se souhlasem STK ČKA.
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Opravena chyba v kap. 6 Ubytování.
Doplněn ředitel ve Strakonicích.
Doplněna rozhodčí v Pelhřimově.
Doplněni všichni ředitelé
Změna hlavního rozhodčího v Šumperku

