
 

          
  

 

 

 

Rozpis 41. ročníku 
Ligy neregistrovaných v kuželkách  

2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pořadatel :   Oddíl kuželek TJ BOPO Třebíč 

Místo konání :  Kuželna TJ BOPO Třebíč 

Účastníci :  KK Tučňáci Třebíč 
 Číhalín 
 Sršni  

Mimoni 
Střítež  
Říza Team 

 Mloci 
 Kripl Team 
  

Mimoni 
Termín konání : a) ZÁŘÍ 2020 – KVĚTEN 2021. 

b) Hracím dnem je pátek 
c) Začátky utkání jsou stanoveny od 17,00 a 19,00  
d) Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze "Rozlosování  
 soutěžního ročníku" 

 

Vedoucí soutěže :  Vladimír Kantor  mob. 606 24 00 10      
       mail: kktucnacitrebic@ktucnacitrebic.cz 

 

Předpis :  Hraje se podle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského 
sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto 
rozpisu a případných jeho změn a doplňků. 

 

Systém : Čtyřčlenná družstva hrají systémem každý s každým dvoukolově 
formou jednozápasu dle rozlosování. Disciplína 60 HS. Družstvo 
uvedené v rozpisu na prvním místě se považuje za domácí a každý 
hráč tohoto družstva začíná svůj start na dráze č. 1.  

V průběhu soutěže budou uspořádány turnaje jednotlivců, a sice  
vánoční a velikonoční. Počet účastníků je omezen na 16. Přednostně je 
stanovena účast dvou hráčů z každého družstva. Při neobsazení 
jednoho nebo obou míst, bude účast rozšířena na tři a více hráčů 
ostatních družstev, do celkového maximálního počtu.  

 

Startují :   Členové družstva mohou být hráči registrovaní kuželkářskými svazy 
ČR a Evropských států, (funkcionáři, rozhodčí, trenéři), kteří však 
neodehráli ani jeden hod v mistrovských soutěžích družstev a 
jednotlivců těmito svazy organizovanými, včetně dorostu.  

Za hráče daného družstva se považuje hráč, který za družstvo 
uskutečnil start (část startu) a tento hráč již může hrát pouze za toto 
družstvo.  

   Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 
 

Přihláška :  Družstvo zašle na adresu vedoucího soutěže nejpozději do 13. září 
2020 přihlášku se soupiskou. 



 

Startovné :    3.500,-- Kč za celý ročník. Splatné v den prvního stratu na kuželně 
v hotovosti.  

 

Rozhodčí :  Rozhodčím zápasu je dozor a obsluha ASK. Jejich rozhodnutí jsou 
závazná pro všechny.  

 

Časový limit : Je podle pravidel stanoven na 12 minut čisté hry. Po uplynutí času 
nebudou sražené kuželky počítány. Obsluha ASK zabezpečí nemožnost 
v pokračování ve hře po překročení časového limitu. Každý hráč má 
nárok na 5 cvičných hodů 

 

Začátky utkání : Čekací doba vzhledem k dobře pracujícím automatům není a družstva 
jsou povinna být na kuželně minimálně 10 minut před plánovaným 
začátkem utkání. Pokud se družstvo k zápasu nedostaví, prohraje 
kontumačně 0:6 a soupeři se započítá výhra 6:0. kuželky počítány. 
Každý hráč má nárok na 5 cvičných hodů 

 

Bodování zápasu : Hráč, který dosáhne v porovnání se svým soupeřem vyššího výkonu 
získá 1 bod. Při stejném výkonu získají oba hráči po 0,5 bodu, za nižší 
výkon se přiznává 0 bodů. Družstvo, které dosáhne v součtu vyššího 
počtu poražených kuželek získá 2 body, při stejném výkonu se oběma 
družstvům přiznává 1 bod, za nižší výkon 0 bodů. Vítězem utkání se 
stává družstvo, s vyšším celkovým počtem získaných bodů. Celkový 
výsledek se vyjádří jako poměr – skóre – celkového počtu bodů 
domácího a hostujícího družstva (např. 6:0, 4:2, 3:3, 2:4, 0:6 atd.). Na 
základě tohoto výsledku se do tabulky pořadí družstev přiznají: vítězi 2 
body, poraženému 0 bodů, při stejném počtu po 1 bodu obou 
družstvům. O celkovém umístění družstva rozhoduje počet získaných 
bodů, pak vyšší rozdíl celkového skóre a teprve pak vyšší průměr 
poražených kuželek.  

 

Hodnocení :   V případě rovnosti počtu bodů v konečné tabulce po skončení 
soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle 
průměru sražených kuželek. Jako další kritérium slouží rozdíl 
celkového skóre a dále pak vyšší průměr z průměru drah, další 
kritérium slouží počet získaných bodů, skóre a dále pak vyšší průměr 
z průměru drah ze vzájemných zápasů.  

 

Soutěž jednotlivců :   Do soutěže jednotlivců budou zařazeni všichni hráči a hráčky, kteří 
odehrají minimálně 2/3 zápasů svého družstva.  

 

Průběh zápasu :    Před zahájením zápasu napíše vedoucí družstva sestavu na tabuli a do 
tiskopisu pro zápis o utkání. Vedoucí družstva označeného jako 



domácí zapisuje sestavu jako první. Pořadí hráčů nemůže být během 
utkání měněno.  

 

Střídání hráčů :    Je povoleno střídat jedenkrát v utkání a to kdykoliv. Vystřídaný hráč 
již nesmí zasáhnout do hry. Pokud se hráč zraní nebo není k dispozici 
náhradník (nebo družstvo střídání již vyčerpalo) zapíše se zraněnému 
hráči výsledek v době zranění.  

 

Upozornění : Vedoucí jednotlivých družstev upozorňujeme, že odložené zápasy 1. až 
7. kola (podzimní část) musí být odehrány do konce podzimní části (do 
18.12.2020). Odložené zápasy 8. až 14. kola musí být odehrány do 
konce jarní části soutěže (do 16.4.2021). Při neodehrání utkání ve výše 
uvedených termínech bude zápas kontumován v neprospěch družstva, 
které zápas odložilo. Termín odehrání v náhradním termínu si 
dohodnou týmy mezi sebou a finální termín nahlásí vedoucímu 
soutěže. Náhradní termíny navrhuje družstvo, které odložení 
nezpůsobilo. Maximální počet navrhovaných náhradních termínů je 
stanoven na 3. Pokud utkání nebude odehráno v některém ze tří 
náhradních termínů, bude utkání kontumováno v neprospěch 
družstva, které zápas odložilo. 

 

Řešení mimořádných situací: 

(1) Pokud do průběhu soutěže zasáhne vyšší moc (např. epidemie, 
rozhodnutí vlády či jiného státního orgánu, přírodní katastrofa apod.) 
a soutěž nelze v běžném režimu dokončit do konce soutěžního 
ročníku, tedy do 30. 6., postupuje se podle následujících bodů tohoto 
článku.  

(2) Vítěze a další medailisty je možné vyhlásit podle aktuálního pořadí 
v tabulce v okamžiku předčasného ukončení soutěže, pokud je 
splněno alespoň jedno z následujících kritérií:  

a) v okamžiku ukončení je již o vítězi, resp. medailistech rozhodnuto;  

b) k řádnému dokončení ročníku zbývají nejvýše 2 kola.  

(4) V jakémkoli jiném případě lze soutěžní ročník předčasně ukončit, 
zmrazit výsledky či anulovat bez dalšího a přijmout vhodná opatření k 
zajištění dalšího soutěžního ročníku. 

 

Ostatní :  Na kuželně bude umístěna výsledková tabule, která bude průběžně 
informovat o stavu soutěže. Výsledky budou také na internetové 
adrese www.kktucnacitrebic.cz.  

 

O umístění :  Po skončení základní části odehrají družstva na pátém až posledním 
místě turnaj o umístění. Před zahájením turnaje si týmy vylosují 
pořadí, ve kterém budou nastupovat. Na dráhy se nastupuje 
řetězovým způsobem. První hráč vylosovaného týmu číslo 1 nastoupí 
na dráhu číslo 1. Po odehrání 30 hodů (15 hodů do plných a 15 hodů 



dorážky) přechází na dráhu číslo 2 a na dráhu číslo 1 nastupuje první 
hráč vylosovaného týmu číslo 2, atd. Pořadí určuje počet sražených 
kuželek. V případě rovnosti dosažených kuželek rozhoduje lepší 
dorážka a při shodě dorážky rozhoduje menší počet chyb. Turnaj o 
umístění bude odehrán dvoukolově, výsledky se sčítají a o pořadí 
rozhoduje součet výkonů obou hracích dnů. V případě rovnosti součtu 
obou výkonů, rozhoduje vyšší dorážka, následně méně chyb. 

 

Finále :  Na závěr soutěže odehrají první čtyři družstva v tabulce finále o 
přeborníka okresu. Před zahájením finále si týmy vylosují pořadí, ve 
kterém budou nastupovat. Na dráhy se nastupuje řetězovým 
způsobem. První hráč vylosovaného tymu číslo 1 nastoupí na dráhu 
číslo 1. Po odehrání 30 hodů (15 hodů do plných a 15 hodů dorážky) 
přechází na dráhu číslo 2 a na dráhu číslo 1 nastupuje první hráč 
vylosovaného týmu číslo 2, atd. Pořadí ve finále určuje počet 
sražených kuželek. V případě rovnosti dosažených kuželek rozhoduje 
lepší dorážka a při shodě dorážky rozhoduje menší počet chyb. Finále 
bude sehráno dvoukolově, výsledky obou hracích dní se sčítají a o 
konečném pořadí rozhode součet výkonů obou hracích dnů. V případě 
rovnosti součtu obou výkonů, rozhoduje vyšší dorážka, následně méně 
chyb. 

 

Vyhlášení :  Po skončení závěrečného turnaje bude vyhlášeno: 

 a) Pořadí jednotlivců v základní části  

b) Nejlepší plné v základní části 

 c) Nejlepší dorážka v základní části 

d) Čulibrk finále  

e) Nejlepší jednotlivec finále 

f) Pořadí družstev ve finále 


