
PROPOZICE 15. ROČNÍKU MČR NEREGISTROVANÝCH KUŽELKÁŘŮ ROK 2022

Preambule
Mistrovství České republiky neregistrovaných kuželkářů dále MČR NERE je soutěžní akcí rozsáhlé komunity amatérských kuželkářů
celé  České republiky, jejichž soutěže jsou řízeny samostatně podle místních specifických podmínek. MČR bude výhledově sloužit jako
kvalifikace nejlepších amatérských kuželkářů k případné mezinárodní reprezentaci. Celková základna účastníků MČR bude centrálně
vedena jako "SEKCE NERE“ při ČKA. Vedení sekce je voleno podle stanov, řídí a stanovuje podmínky průběhu MČR NERE.
 

TERMÍNY A MÍSTO KVALIFIKACE: 
Datum: 7.5.2022
Místo: KK ŠUMPERK, Žerotínova 55

Kontakt:                  Gustav Vojtek: gustav.vojtek@seznam.cz; Mob: +420 604 989 887

Datum: 14.5.2022
Místo: SK ŽIŽKOV PRAHA, Pitterova, 5/2878
Kontakt: Michal Truksa: kuzelky.zizkov@gmail.com; Mob: +420 603 151 727

Datum:  14.05.2022
Místo: TJ SLOVAN KAMENICE NAD LIPOU, U Kulturního domu 170  

Kontakt: Václav Rychtařík: vasek.rychtarik@seznam.cz; +420 733 121 491

Datum:                    14.5.2022

Místo:                     TJ SOKOL MISTŘÍN, Šardická 585/3

Kontakt:                 Adam Špaček: adam.klasax@seznam.cz; +420  776 257 912

FINÁLE:
Datum: 28. – 29. 05. 2022

Místo: SK PODLUŽAN PRUŠÁNKY, Sportovní 139

Kontakt: Zdeněk Zálešák: blondak11@spoluzaci.cz; +420 608 368 001

 

ODKAZ NA WEB:
https://kuzelkynere.mozello.cz

1.    Podmínky účasti MČR NERE: 
a. Vítězná družstva tří a vícečlenných soutěží neregistrovaných týmů, jejichž dlouhodobá i jednorázová soutěž skončila do 31 .
ledna 2022. Vzhledem k tomu, že sezóna 2020-2021 byla prakticky zrušena, platí postup za předcházející ročník 2019-2020, plus
dohrané soutěže 31.1.2022. Pokud v roce 2019-2020 nebyla liga z důvodu covidu-19 dohrána, mají nárok na postup družstva na
základě pořadí ke dni zastavení.
b. Družstvo hraje v minimálním počtu 4 hráčů, na soupisce může být uvedeno 7 hráčů.  
V daném  ročníku  mohou  na  MMN  (Mezinárodní  mistrovství  neregistrovaných)  reprezentovat  pouze  hráči,  kteří  hráli  na  MČR,
popřípadě jsou doplněni  dalšími kmenovými hráči, popř. hostem. Pokud nemá zájem vítězné družstvo, může soutěž reprezentovat
tým, který se umístil na dalším místě. 
c. V kvalifikaci může být na soupisce družstva sedm jmen. Z toho mohou být dva hráči (hráčky) z jiného týmu, ale jen ze stejné
soutěže, kterou družstvo reprezentuje – mají statut hosta.  Zbytek tvoří kmenoví hráči, kteří v daném ročníku a soutěži, kterou tým
zastupuje, odehráli minimálně jedno utkání.
d. V kvalifikaci i ve finále může nastoupit pouze jeden ze dvou hostů, v případě jeho střídání jej může nahradit jen kmenový
hráč.
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e. Pokud má družstvo v kvalifikaci MČR na soupisce zaplněno 7 jmen, na finále se soupiska může upravit o jednoho hráče,
popř. hosta. Účastník MČR může hrát jen za jeden tým.
f. Na soupisce může být uveden neomezený počet žen. 
g. Družstvo při nerespektování těchto pravidel bude ze soutěže vyloučeno a výsledky anulovány, částka zápisného se nevrací.
Totožnost se prokazuje platnými doklady, občanským průkazem, řidičským průkazem, pasem. Členy týmů, účastníků MČR, mohou
být i hráči registrovaní kuželkářskými svazy ČR a Evropských států, (funkcionáři, rozhodčí, trenéři), kteří však neodehráli ani jeden
hod  v mistrovských  soutěžích  těmito  svazy  organizovanými  v  období  od  1.  1.  2020 a  později. Hráči  se  však  mohou  zúčastnit
jednorázových i postupových soutěží jednotlivců či jednorázových turnajů družstev. Soutěže se nesmí účastnit hráč, který nedosáhl
nejpozději ke dni 01. 05. 2022 15 let, datum narození 02. 05. 2007 a mladší.
h. MČR neregistrovaných  se  mohou  zúčastnit  i  celky,  které  skončily  v  tří  a  vícečlenných  týmových soutěžích  na  druhých
místech, (v případě obhájce, na třetím, lze však postoupit i z dalších míst, pokud se celky z předních míst MČR NERE nezúčastní či
mají postup z jiné soutěže, vždy ale platí:  jedna soutěž = max. dvě družstva!). Družstva doplní počet účastníků MČR na max.  80.
Budou  zařazována  podle  časového  poslání  přihlášky  a  doplní  kvalifikační  místa  s menším počtem přihlášených  vítězů.  Nebude
přihlíženo ke kilometrické vzdálenosti. V podané přihlášce uveďte u názvu soutěže, že se jedná o družstvo umístěné na druhém
místě.  Družstva  budou  zařazena  po  uzávěrce  15.04.2022,  pořadí  bude  průběžně  uveřejňováno  na  webu:
https://kuzelkynere.mozello.cz  

 2. Přihlášky nejpozději do 15. 04. 2022 prostřednictvím přihlašovacího formuláře na https://kuzelkynere.mozello.c  z  Přihláška
by měla obsahovat název a místo soutěže, umístění v dané soutěži, název družstva, soupisku, e-mail. adresu a telefonický kontakt na 
vedoucího družstva. 

 
3.     Kvalifikace: 
čtyřčlenná družstva odehrají všechna utkání na 60 hodů sdružených. Hráči mají nárok na pět zkušebních hodů. Výsledky jednotlivců
se sčítají a celkový součet určí nához družstva. 
Finále: z jednotlivých kvalifikací postoupí podle poměrného klíče  24 družstev, která odehrají 1. den kvalifikaci, z níž postoupí  16
družstev do samotného finále.  Výsledky obou dní se sčítají. Bude vyhodnocen hráč s nejvyšším součtem poražených kuželek z obou
dní a hráč s nejvyšším náhozem prvního dne. Pořadí družstev na všech úrovních určuje: a) nejvyšší celkový počet shozených kuželek,
b) vyšší dorážka, c) menší počet chyb, d) vyšší nához nejlepšího hráče družstva, jeho lepší dorážka, jeho menší počet chyb.     
 
4.     Další  ustanovení:

 Vedoucí družstev pak zajistí do termínu 30. 4. 2022 úhradu částky 1 000,- Kč na konto zřízené u ČKA. Podrobnosti platby po
zpracování  přihlášek  po  15.  4.  2022. Z  této  částky  se  hradí  náklady  kvalifikací  i  finále  MČR  NERE  a  částečné  výdaje  na
reprezentaci  nejlepších  družstev  MČR  v  12.  ročníku  Mezinárodního  mistrovství  neregistrovaných  (MMN).  Součástí  finálového
turnaje je volná zábava, iniciativa účastníků vítána. Místnost a další technické podrobnosti zajistí pořadatelé. Protesty se řeší na
místě se všemi zúčastněnými vedoucími družstev, popřípadě jejich pověřenými zástupci. Pořadatel neodpovídá za zdravotní stav
účastníků, případné zranění si postižení vypořádají z vlastní pojistky. 
 
5.     Vyhodnocení a ceny
Vítězné finálové družstvo získá titul „MČR neregistrovaných“, putovní pohár, ceny a automatickou možnost zúčastnit se kvalifikace v
následujícím ročníku. Získává tím místo pro další dvě družstva své soutěže. Družstva na medailových místech obdrží ceny. Vyhlášení
nejlepších bude provedeno ihned po ukončení finále a zpracování výsledků. Dvě nejlepší družstva se zúčastní 12. ročníku MMN -
letos se bude konat v Polsku, místo Gostyň.

6.       Covid – 19
Platí opatření vydaná vládou ČR ke dni, kdy se odehrají kvalifikace a finále MČRN, 7.5. 14.5. a 28.-29.2022.

Zpracoval:  Frait Pavel, Koblása Milan, Rolc Ladislav
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PŘEHLED VÍTĚZŮ PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ:

ROČ. ROK MÍSTO VÍTĚZ VÝKON
00 2006 JIHLAVA DP KARLOVY VARY    2170*  
01 2007 PŘEROV HASIČI DOBELICE 1121
02 2008 NÁCHOD DP KARLOVY VARY 1069
03 2009 OLOMOUC ČD UZEL PŘEROV 1025
04 2010 HRADEC KRÁLOVÉ DSB EURO BLANSKO 1104
05 2011 PŘEROV PENZIÓN MENŠÍK KROMĚŘÍŽ 1083
06 2012 RYCHNOV N.K. ŠKODA AUTO KVASINY A 1026
07 2013 BLANSKO BRNĚNSKÉ ŽELVY ROSICE 1089
08 2014 HOŘICE ČD UZEL PŘEROV  2243*
09 2015 PŘEROV KRÁKORÁCI NÁCHOD  2180*
10 2016 VRCHLABÍ KRÁKORÁCI NÁCHOD  2401*
11 2017 VSETÍN ŠANOV KILLERS  2167*
12 2018 PODĚBRADY ŠKODA AUTO KVASINY A 2157*
13 2019 PŘEROV FOTBAL HOŘICE 2246*

                                       14      2021     HOŘICE                                      BEDŘICH ROKYCANY                      2223*
                                       15      2022     PRUŠÁNKY                                 ???                                                      

* SOUČET NÁHOZŮ OBOU FINÁLOVÝCH DNÍ
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