Výkonný výbor
Okresního kuželkářského svazu Domažlice

mistrovské soutě
soutěže družstev
Domažlického okresního př
přeboru pro rok 2013
2013-2014
2014

V Domažlicích dne 04. září 2013

Všeobecná ustanovení
1. Soutěž řídí

Výkonný výbor Okresního kuželkářského svazu Domažlice prostřednictvím své Sportovně
technické komise.

2. Pořadatel

Pořadatelem každého vzájemného utkání je družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě.

3. Účastníci

Jsou jmenovitě uvedeni v příloze Rozlosování včetně drah, na kterých budou hrát svá domácí
utkání.

4. Termíny a
rozlosování

a) Program všech utkání je uveden v příloze Rozlosování. Začátky utkání jsou závazné bez další
korespondence (mimo vzájemných utkání družstev jednoho oddílu – viz dále).
Po dohodě družstev je možné utkání kdykoliv předehrát i bez vyžádání souhlasu STK (SŘ čl. 9).
Platí však povinnost oznamovací, tj. změnu termínu (předehrání) musí oddíl oznámit na STK
nejpozději 3 dny před utkáním (Čl. 36 Pravidel).
b) Přeložit utkání na pozdější termín je možné pouze se souhlasem STK (SŘ čl. 9, odst. 4) a bude
povoleno jen ve výjimečném a mimořádném případě.

5. Úhrada

6. Poplatky

Technické a organizační náklady na uspořádání utkání hradí vždy pořádající oddíl. Náklady
družstev hradí vysílající oddíl.

Pro účast v soutěži OP Domažlice je vyhlášeno startovné za družstvo ve výši - 200,- Kč.
Oddíly, které nejsou členy ČSTV, hradí za účast svých družstev v soutěžích poplatek
ve výši 200,- Kč (viz platná Ekonomická směrnice ČKA). Poplatky musí být uhrazeny
Domažlickému okresnímu kuželkářskému svazu nejpozději při rozlosování soutěže pod sankcí
vyloučení ze soutěže.

Technická ustanovení
7. Předpis

Hraje se dle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu s platností od
01. 07. 2010 a jeho aktualizací - pokud tento Rozpis některou část neupravuje, dle tohoto
Rozpisu včetně jeho příloh a případných doplňků Rozpisu uveřejněných v okresním zpravodaji
soutěže.

8. Systém

Šestičlenná družstva dospělých hrají dvoukolovým systémem každý s každým v pořadí dle
Rozlosování (viz příloha) – disciplina 6×100 hodů sdružených na dvou drahách, případně i čtyř
drah.

9. Bodové
hodnocení

a) Dle čl. 18 Soutěžním řádu – Národní hodnocení utkání dvou družstev (šestnáctibodové).
b) O konečném pořadí družstev v tabulce rozhodují postupně kriteria v tomto pořadí:
Celkový počet získaných bodů za vítězství a nerozhodné výsledky
Celkový rozdíl dosaženého skóre
Celkově dosažený průměr z průměru drah příslušného družstva.
Vzájemné zápasy zainteresovaných družstev podle kriterií v pořadí: (body, skóre, rozdíl poražených
kuželek)

10. Startují

11. Povinnosti
družstev

Družstva (i smíšená) všech věkových kategorií. Nejmladší účastník soutěží dospělých může být
narozen do 30. 06. 1999 (01. 07. 1999 je žák).

a) Oddíly zašlou elektronickou poštou na adresu předsedy STK řádně a úplně vyplněnou Soupisku
družstva a to nejpozději do 1. září 2013 pro podzimní část a do 3. ledna 2014 pro jarní část.
Pokud oddíl pro jarní část soutěže novou soupisku nezašle, platí původní podzimní soupiska
automaticky i pro jarní část. Zasílá se jen 1x, kopii si družstvo ponechá bez potvrzení (Pravidla
čl. 12).
b) Vedoucí družstev jsou povinni při startu hráče, který není uveden na soupisce družstva, uvést do
Zápisu o utkání informaci, že se jedná o první start a dopsání hráče na soupisku a v rubrice
„Různé“ vyplnili jméno, příjmení, datum narození, číslo a datum platnosti registračního průkazu
hráče (čl. 12, odst. 2, písm. e) Pravidel).
c) Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji úplnou sestavu písemně nejpozději 20 minut před
stanoveným začátkem zápasu. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím základě
předá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 10 minut před začátkem utkání. V případě, že utkání
řídí vedoucí družstev - a to pouze v případě, že domácí družstvo nezajistilo rozhodčího a
družstvo hostí rozhodčího nenabídne - si tito vymění sestavy navzájem ve stejné době (SŘ čl. 11).

12. Rozhodčí

a) Kvalifikovaného rozhodčího zajišťuje pořádající družstvo dle ustanovení bodu č. 20 tohoto
Rozpisu. Je odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně technických předpisů a
tohoto Rozpisu. Zahajuje a ukončuje utkání společným nástupem družstev ve sportovním úboru
(Řád rozhodčích čl. 6). Dále je odpovědný za správnost i úplnost originálu Zápisu o utkání, má
právo vyžádat si jeho opravu či doplnění a celý Zápis podepisuje jako poslední
b) Řádný úbor rozhodčího – viz Řád rozhodčích čl. 6.
c) V průběhu utkání nesmí mít rozhodčí žádnou jinou funkci (trenér, vedoucí družstva, zapisovatel,
fanoušek atd.) a svému utkání se musí plně věnovat. V době své funkce může nastoupit v utkání
jako hráč a po dobu jeho hry přebírají řízení utkání vedoucí družstev.
d) Dojde-li z důvodu poruchy nebo i z jiného důvodu k přerušení hry u některého hráče, je rozhodčí
povinen zastavit také čas u jeho soupeře, proti kterému hraje.

13. Vedoucí
pořádajícího
družstva

Je povinen v závěru utkání předat rozhodčímu k podpisu vyplněný Zápis o utkání (tj. včetně
výsledků) ke kontrole správnosti a úplnosti (Čl. 36 Pravidel).

14. Oba vedoucí

Mají právo záznamu do Zápisu o utkání (nenahrazuje námitku).

15. Námitky

Dle ustanovení článků č. 43 až 47 Správního a disciplinárního řádu.

16. Start
náhradníka

Každý hráč je uveden na soupisce jediného družstva a má k dispozici tři starty jako
náhradník ve vyšší soutěži. Po absolvování třetího startu v podzimní nebo jarní části soutěžního
ročníku již může startovat pouze za družstvo, na jehož soupisce je uveden (Čl. 16, odst. 4
Pravidel kuželkářského sportu).

17. Změny na
soupisce

Hráč, který není uveden na žádné soupisce družstva v dané věkové kategorii a uskuteční
v příslušné části soutěžního ročníku svůj první start za nějaké družstvo v rámci oddílu je
automaticky dopsán na soupisku tohoto družstva. Tento start se nepovažuje za start náhradníka
a hráč může startovat jako náhradník za jiné družstvo v souladu ustanovením čl. 16 Pravidel (Čl.
12, odst. 8 Pravidel kuželkářského sportu). Dále viz ustanovení bodu č. 11 tohoto Rozpisu.

18. Rozcvička
na dráze

Každý hráč základní sestavy má právo na rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start v disciplíně
do plných. Délka rozcvičky je pět minut, její zahájení a ukončení vyhlašuje rozhodčí pro oba
hráče společně. Střídající hráč toto právo nemá! Nenastoupí-li hráč k rozcvičení, ztrácí právo ke
startu. Rozhodčí není oprávněn bez souhlasu nastupujícího hráče dobu rozcvičení zkracovat (SŘ
čl. 7).

19. Postup

Vítězné družstvo získá titul MISTR DOMAŽLICKÉHO OKRESU a právo přímého postupu do
Přeboru Plzeňského Kraje - PPlK.

20. Povinnosti a) Zajistit kvalifikovaného rozhodčího – viz bod č. 12 tohoto Rozpisu. V případě, že domácí
pořádajícího
družstvo nezajistí kvalifikovaného rozhodčího a družstvo hostí rozhodčího (s doklady a
družstva
odznakem) nabídne, nesmí ho domácí družstvo odmítnout. V tomto náhradním případě platí
výjimka, že rozhodčí má jen odznak a průkaz rozhodčího, oděv pouze přizpůsobí sportovnímu
prostředí.
b) Pořádající družstvo má povinnost odeslat řádně a úplně vyplněný Zápis o utkání shodný s
originálem (včetně uvedení střídání, rozhodčího a uvedení kdo originál podepsal) – viz bod č. 21
odst. i) tohoto Rozpisu výhradně elektronickou poštou v den konání utkání do 3 hodin po
skončení zápasu, a to i v případě předehrání zápasu.
c) Oddíly jsou povinny používat pro zasílání Zápisů pouze formulář (ve formátu MS Excel 97-2003),
dodaný vedoucím soutěže. Dále je družstvo povinno archivovat originály Zápisů o utkání (a na
požádání předložit) do konce soutěžního ročníku 2013/14.
d) Zajistit, aby v průběhu utkání hráči nebyli vystaveni účinkům kouření – to se týká i tzv. e-cigaret.
e) Zajistit pro potřebu hráčů i rozhodčího Rozpis soutěž, aktualizovaná Pravidla kuželkářského
sportu a Sportovně technické předpisy.

21. Různé

a) Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno vyhlášením
kontumačního výsledku a může být vůči němu zahájeno disciplinární řízení. Při vyhlášení třetího
kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže.
b) Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se proviní proti
Sportovně technickým předpisům kuželkářského sportu, budou potrestány pokutou minimálně ve
výši 200,- Kč, maximálně 500,- Kč.
c) Družstvo, které odešle Zápis o utkání na nepatřičném tiskopise, neúplně či chybně vyplněný
zápis, bude potrestáno při prvním provinění pokutou ve výši 50,- Kč, při opakování ve výši
100,- Kč.
d) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže či předseda STK. Rozhodnutí o uložení
pokuty zveřejní vedoucí soutěže ve zpravodaji příslušné soutěže.
e) Pokuty budou vybrány v hotovosti najednou na závěr soutěže – na hodnotící schůzi Okresního
kuželkářského svazu Domažlice.
f) Družstvo odpovídá za provinění svých hráčů. V případě neoprávněného startu hráče budou
družstvu, za které tento hráč v utkání nastoupil, odečteny v konečné tabulce dva body.
g) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto Rozpisem nebo jeho případným doplňkem,
se postupuje dle platných Sportovně technických předpisů platných od 01. 07. 2010 včetně jejich
aktualizací.
h) Veškerý písemný styk (mimo případných závažných mimořádných situací) bude prováděn
výhradně elektronickou poštou. V příloze jsou uvedeny úplný adresář a tiskopisy, které oddíl
potřebuje.

i) Adresy pro zasílání Zápisů o utkání:
vedoucí STK:
prastil.vaclav@centrum.cz
člen STK:
epko@centrum.cz

Přílohy:
1. Adresář oddílů Domažlice 2013/14
2. Zápis o utkání
3. Soupiska družstva
4. Sestava družstva
5. Prohlášení o zdravotní způsobilosti
6. Rozlosování OP Domažlice 2013/14
7. Mistrovství Domažlického okresu jednotlivců pro rok 2014
8. Odkaz na Sportovně technické předpisy: http://www.kuzelky.cz/dokumenty/

Kuželková Jana
předsedkyně VV OKS

Praštil Václav
předseda STK

