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A. Všeobecná ustanovení 
1. Řízení 

Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně-technické komise. 

2. Pořadatel  

Pořadatelem utkání ve skupinové fázi je družstvo, na jehož kuželně se příslušné utkání dle rozlosování, 
případně vzájemné dohody obou soupeřů, odehraje.   
Pořadatelem finálového turnaje je SC Olympia Radotín. 

3. Účastníci 

Každý klub může přihlásit maximálně dvě, účastníci ligových soutěží dospělých maximálně tři, 
čtyřčlenná družstva žen, mužů nebo smíšená. 

4. Termíny a rozlosování 

a) Složení skupin a rozlosování je uvedeno v příloze tohoto rozpisu: „Rozlosování Letní ligy“. 
b) Termíny 

1. kolo 27. týden 05.07.2021 po – 11.07.2021 ne 

2. kolo 28. týden 12.07.2021 po – 18.07.2021 ne 

3. kolo 29. týden 19.07.2021 po – 25.07.2021 ne 

4. kolo 30. týden 26.07.2021 po – 01.08.2021 ne 

5. kolo 31. týden 02.08.2021 po – 08.08.2021 ne 

6. kolo 32. týden 09.08.2021 po – 15.08.2021 ne 

Finále 33. týden 21.08.2021 so   
c) Termíny pro jednotlivá kola jsou vypsána po jednotlivých týdnech, družstva se mezi sebou domluví 

na konkrétním termínu. Mohou se domluvit i na předehrání či odložení. Závazný je konečný termín 
15.8.2021, do tohoto data musí být všechna utkání ve skupinách odehrána. Domluvené termíny 
utkání nahlásí družstva vedoucímu soutěže; pokud se nedohodnou, rozhodne o termínu STK. 

d) Finálový turnaj se uskuteční v sobotu 21. 8. 2021.  
Pořadatel:  SC Olympia Radotín  
   Ke Zděři 1111, Praha Radotín  
   GPS: N 49°58.757', E 14°21.341' 
Ředitel turnaje: Jiří Ujhelyi  
e-mail:  ujhelyi@centrum.cz  
telefon:  606 067 384  
Časový pořad: 8:30  Prezence účastníků 1. finálového bloku (vítězové skupin A-D)  
   9:00  Zahájení 1. finálového bloku  
   13:00  Prezence účastníků 2. finálového bloku (vítězové skupin E-H)  
   13:30  Zahájení 2. finálového bloku  
Rozlosování: Los finále je uveden v příloze tohoto rozpisu: „Rozlosování Letní ligy“.  
Hlavní rozhodčí: Jiří Novotný  
Rozhodčí:  Jiří Hnízdil   

5. Úhrada 

Pokud se družstva nedohodnou jinak, hradí organizační a technické náklady pořádající oddíl. Náklady 
družstev hradí vysílající oddíl. Náklady na finálový turnaj hradí VV ČKA.  

6. Poplatky 

Startovné se v soutěži nehradí. 

7. Zdravotní služba 

Pořadatel utkání musí mít stanoven postup v případě potřeby poskytnutí první pomoci. 
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B. 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 

a) Čtyřčlenná družstva žen, mužů či smíšená soutěží v 8 skupinách po čtyřech družstvech systémem 
každý s každým na dvě utkání dle Rozlosování. Disciplína je 120 hs (4×30 hs). 

b) Utkání se mohou, bez dalších omezení, hrát přes dvě či přes čtyři dráhy. 
c) Pokud se utkání odehrává přes čtyři dráhy ve dvou blocích, uskuteční se po úvodním bloku hráčů 

přestávka v trvání nejvýše 20 minut, během které se připraví ke startu závěrečný blok hráčů. 
V případě dohody obou družstev se tato přestávka může zkrátit. 

d) Vítěz každé skupiny postupuje do finálového turnaje. 
e) Finálový turnaj 8 čtyřčlenných družstev se hraje na jeden start v disciplíně 120 hs (4×30 hs). 
f) Ve skupinové fázi i ve finále je možné střídat jednoho hráče. 

10. Bodové hodnocení  

a) Skupiny: Bodování podle Čl. 17 Soutěžního řádu – Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev 
(osmibodové). 

b) Finále: Bodování podle Čl. 20 Soutěžního řádu – Hodnocení turnajů družstev. 

11. Startují 

a) V soutěži mohou startovat hráči a hráčky, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
2022, dosáhnou věku 15 a více let. 

b) Pro Letní ligu družstva nepředkládají soupisky. Hráč může startovat pouze za jedno družstvo. 
c) Pokud hráč během soutěže změní oddílovou příslušnost, může soutěž dohrát za původní klub. 

12. Přihlášky do soutěže 

Přihlášky se podávají elektronicky emailem na formuláři ve formátu MS Word na adresu předsedy STK 
do 11. června 2021. Adresa: hslavik@volny.cz. 

13. Vedoucí soutěže  

Karel Bok   -M:  776 233 437 
     mail:  bokkarel@seznam.cz 

14. Povinnosti pořádajícího družstva 

a) Pořádající družstvo je povinno oznámit e-mailem změnu termínu utkání vedoucímu soutěže. Tuto 
změnu mohou uvést i v online výsledkovém systému. 

b) Pořádající družstvo je povinno vyplnit (případně importovat) zápis daného utkání v online systému, 
který běží na adrese www.kuzelky.com. Přístupové údaje obdrží vedoucí družstev ze systému, 
případně je poskytne vedoucí soutěže.  

15. Rozhodčí 

a) Domácí družstvo je povinno zajistit kvalifikovaného rozhodčího.  
b) Rozhodčí je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně-technických předpisů, tohoto 

rozpisu a jeho případných doplňků. 
c) Rozhodčí může v utkání startovat jako hráč. 
d) Odměna pro rozhodčího ve finálovém turnaji: Hlavní rozhodčí 720 Kč, rozhodčí 600 Kč. 

16. Námitky 

Dle části deváté Správního a disciplinárního řádu (čl. 43-47). 
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17. Přední umístění a odměny 

Družstva, která se umístí na 1. až 3. místě, obdrží diplom a odměnu ve výši: 
1. místo 10 000 Kč 
2. místo 7 000 Kč 
3. místo 5 000 Kč 

18. Různé 

Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se 
postupuje dle platných Sportovně-technických předpisů. 

Praha 28. června 2021 

 

 Jiří Jančálek Hanuš Slavík 
 prezident ČKA předseda STK ČKA 
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Provedené změny 

Verze 2 – 18. 8. 2021 
Delegováni rozhodčí 


