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A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Řízení 
Soutěže družstev Plzeňského kraje řídí Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského kraje (VV PlKKS) 
prostřednictvím své Sportovně technické komise. 
 

2. Pořadatel 
Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování na prvním 
místě. 
 

3. Účastníci 
Účastníci budou uvedeni v dokumentu „v rozlosování příslušné soutěže 2020/21“. 
Názvy soutěží: Přebor Plzeňského Kraje – PPlK, Sdružený Přebor Plzeňska – SPPl, Přebor Domažlicka – PD. 
 

4. Termíny a rozlosování 
a) Termíny a rozlosování budou uvedeny v přílohách „Rozlosování soutěžního ročníku“. 
 Rozlosování vydají příslušní vedoucí soutěží (viz bod č. 12 tohoto rozpisu). 
b) Začátky utkání jsou stanoveny v den pracovního klidu nebo v den pracovního volna na 09. hodinu,  

nejpozději na 16. hodinu, v pracovní den na 17. hodinu, pokud není uvedeno v rozlosování jinak. 
c) Při rozlosování jednotlivých utkání přihlédnou vedoucí soutěže k požadavkům oddílů a uvedou je v 

rozlosování. Po dohodě družstev je možné utkání kdykoliv předehrát i bez vyžádání souhlasu STK, platí 
však povinnost oznamovací, tj. změnu termínu musí oddíl oznámit příslušnému vedoucímu soutěže 
nejpozději 3 dny před utkáním. Přeložit utkání na pozdější termín je možné pouze se souhlasem 
příslušného vedoucího soutěže a bude povoleno jen ve výjimečném a mimořádném případě. 

d) Při plánování termínů a začátků utkání má vždy přednost vyšší soutěž. 
 

5. Úhrada 
Organizační a technické náklady včetně nákladů na rozhodčí hradí pořádající oddíl. Náklady družstev hradí 
vysílající oddíl. 
 

6. Přihlášky a poplatky 
a) Přihlášky do soutěží musí být zaslány příslušnému vedoucímu soutěže nejpozději do 15. června 2020 na 

jejich e-mailové adresy (viz bod č. 12 tohoto rozpisu).  
b) Každé družstvo dospělých hradí za své družstvo startovní poplatek:  

v PPlK 1.000,- Kč, v SPPl a DP 500,- Kč. 
c) Startovní poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně na číslo účtu 2200488222/2010, variabilní symbol 

dle kódování ČKA, nejpozději do 15. června 2020. V případě nedodržení termínu nebude družstvo 
zařazeno do příslušné soutěže. 

d) Při odhlášení řádně přihlášeného družstva ze soutěže i před jejím zahájením, se startovní poplatek 
nevrací. 
 

B. Technická ustanovení 
 

7. 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. 
 

8. Bodové hodnocení 
Dle čl. 17 Soutěžního řádu – Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (osmibodové) – za vítězství 2 
body, 1 bod při remíze a 0 bodů za prohru. 
 

9. Systém 
a) Šestičlenná družstva soutěží systémem každý s každým dvoukolově formou vzájemných zápasů dle 

rozlosování. Hrají v disciplíně 120 hs na čtyřech dráhách a 100 hs na dvou dráhách. 
b) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě.  



 

3 

c) Zisk bodů hráče v PPlK a SPP v disciplíně: 
1. 120 hs: v každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. 

Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba hráči půl bodu. Vítězí hráč 
s vyšším počtem dosažených dílčích bodů. Při jejich shodném počtu rozhoduje vyšší počet 
poražených kuželek. 

2. 100 hs: každou dílčí disciplínou (25 hodů) se myslí zvlášť plné + dorážka + plné + dorážka. Hráč, který 
dosáhne vyššího výkonu v dílčí disciplíně obdrží jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou 
oba hráči shodného výkonu, obdrží oba hráči půl bodu. Vítězí hráč s vyšším počtem dosažených 
dílčích bodů. Při jejich shodném počtu rozhoduje vyšší počet poražených kuželek. 

d) Zisk bodů hráče v PD: Provede se porovnání výkonů všech hráčů, uvedených v sestavách družstev na 
stejných pořadových místech, kterých dosáhli v celé disciplíně. Za dosažení vyššího výkonu získá hráč 1 
bod, při stejném výkonu získají oba hráči po 0,5 bodu, za nižší výkon se přizná 0 bodů. 

e) Soutěže mají: v PPlK  12 účastníků, v SPPL a PD dle přihlášek, max. však 14 účastníků. 
f) Společná ustanovení:  

– Účastníci soutěží jsou povinni používat hrací materiál od některého z registrovaných výrobců (viz 
Technické předpisy WNBA, které jsou k dispozici na stránkách ČKA i v českém překladu).  

– Na drahách, na kterých se koná utkání, musí být kuželky shodného typu. 
 

10. Startují 
a) V soutěžích mohou startovat hráči a hráčky (smíšená družstva), kteří v soutěžním roce, tj. v období od 
      1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, dosáhnou věku 15 a více let. 

b) Podmínkou startu je mít zaplacenou „hráčskou licenci“, dle směrnice ČKA. 
c) Ve všech soutěžích mohou po 1. březnu 2021 a v případném play-off po 1. lednu 2021 startovat pouze 

hráči, kteří splňují výše uvedené podmínky a jsou oprávněni startovat za dané družstvo, tj. mají platnou 
registraci za svůj mateřský oddíl, resp. budou mít k tomuto datu platné povolené hostování do 
příslušného oddílu dle ustanovení čl. 15 Pravidel. Při pozdějším povolení hostování nebo ukončení 
hostování (tj. návrat do mateřského oddílu) nemohou příslušní hráči nastoupit v kterékoli soutěži. 
Rozhodující je stav k 1. 3. 2021 resp. k 1. 1. 2021. Výjimkou jsou pouze nově (poprvé) se registrující hráči, 
takoví hráči jsou oprávněni startovat i po stanoveném termínu. 

 

11. Povinnosti 
a) Oddíl zašle vedoucím příslušných soutěží dle zařazení svých družstev nejpozději do 31. srpna 2020 pro 

podzimní a případně do 31. prosince 2020 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku elektronickou poštou 
na jednotném formuláři, zaslaném s tímto rozpisem. Pokud tak družstvo pro jarní část neučiní, vstupuje 
v platnost ustanovení čl. 12, odst. 6 Pravidel. Vedoucí soutěží vydají před zahájením jednotlivých částí 
soutěže oficiální souhrn soupisek, čímž potvrdí platnost.  

b) Pro soutěže, které řídí VV PlKKS, není nutné mít v soutěžním ročníku 2020/21 družstvo dorostu či 
mládeže. 

c) Vedoucí družstev jsou povinni při startu hráče, který není uveden na soupisce družstva, uvést do Zápisu 
o utkání informaci, zda se jedná o první start a dopsání hráče na soupisku, nebo o start náhradníka. 

 

12. Vedoucí jednotlivých soutěží 
a) PPlK  – Bok Karel,  e-mail: email@kuzelky-plzen.cz,  -M: 776 233 437  
b) SPPL  – Koubský Jan,  e-mail: janml.koubsky@seznam.cz,  -M: 601 333 921  
c) PD  – Praštil Václav,  e-mail: oks.domazlice@centrum.cz,  -M: 736 774 970  
 

13. Povinnosti pořádajícího družstva 
a) Pořádající družstvo je povinno zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny nebo v její 

blízkosti možnost občerstvení. 
b) Pořádající družstvo je povinno vyplnit zápis daného utkání v online systému, který běží na adrese 

www.admin.vysledky.kolky.sk. Po ukončení utkání vytisknout ze systému originál zápisu a ten předat 
rozhodčímu ke kontrole, podpisům a archivaci. Je důrazně doporučeno vyplňovat Zápis v systému 
průběžně, výsledky tak budou online veřejně k dispozici.  

c) V případě problému s internetovým připojením a nemožnosti průběžného zapisování výsledků 
vedoucí domácího družstva neprodleně telefonicky kontaktuje vedoucího soutěže, který stanoví 
náhradní postup zveřejnění výsledků utkání.  
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d) Družstva jsou povinna uschovávat originály Zápisů o utkání až do ukončení soutěžního ročníku 
2020/21 a kdykoliv je na požádání předložit předsedovi STK, nebo vedoucímu soutěže. 

e) Vedoucí soutěže je oprávněn upřesnit či doplnit způsob hlášení výsledku utkání dle písm. b) a případné 
upřesnění zveřejní ve zpravodaji příslušné soutěže. 

f) V případě delegování rozhodčího KR PlKKSu, pořádající družstvo poskytne náhradu prokázaných 
jízdních výdajů, náhradu prokázaných výdajů za ubytování v případě, že rozhodčí nemá přiměřené 
dopravní spojení k utkání, a stravné dle Směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad. V případě 
použití vlastního motorového vozidla se poskytne i úhrada ve výši 4,10 Kč/km.  

g) Pořádající družstvo vyplatí rozhodčímu odměnu za výkon funkce při rozhodování takto: 
Dlouhodobá soutěž družstev  
 2-dráhová kuželna min/max – 250,-/330,- 
 4-dráhová kuželna min/max – 150,-/210,- 

h) Rozhodčí má nárok na odměnu za výkon funkce, řídí-li utkání v předepsaném úboru. 
 

14. Rozhodčí 
a) Domácí oddíl je povinen pro každé mistrovské utkání zajistit kvalifikovaného rozhodčího, který je 

odpovědný za přesné řízení utkání dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto rozpisu a jeho 
případných doplňků.  

b) Utkání může řídit i rozhodčí, který v utkání zároveň startuje jako hráč, v takovém případě mu náleží 
poloviční odměna. Utkání počas této doby řídí vedoucí družstev. 

c) V případě nesplnění této povinnosti bude automaticky pořádající oddíl potrestán pokutou ve výši 
odměny rozhodčímu 

d) Domácí družstvo odevzdá rozhodčímu svoji sestavu nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem 
utkání. Rozhodčí ji poskytne hostujícímu družstvu, které na jejím základě nejpozději 10 minut před 
začátkem utkání předá rozhodčímu svoji sestavu (viz čl. 11 SŘ). 

 

15. Námitky 
Dle ustanovení článků 43 až 47 Správního a disciplinárního řádu. 
 

16. Start náhradníka 
Dle ustanovení článku 16 Pravidel. 
 

17. Změny na soupisce 
        Dle ustanovení článku 12 Pravidel. 
 

18. Vybavení kuželny 
a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 10 Pravidel. 
b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v případě poruchy se signalizace 

vypne jen na té dráze, kde není funkční. 
c) Při utkání musí být přítomen pracovník technického dozoru. 

 

19. Hlášení utkání 
       Hlášení termínu utkání se provede jen v případě odložení či předehraní oproti termínu stanoveného 
       rozlosováním dle ustanovení článku 36, odst. 2, písm. d) a e) Pravidel. 
 

20. Tituly a ocenění 
a) Vítězné družstvo v PPlK získává titul „Přeborník Plzeňského kraje 2021“, medaili, diplom a má právo 

přímého postupu do ZčD. Vítězná družstva SPPl a PD získají titul „Vítěz soutěže přeboru SPPL 2021“ 
nebo „Vítěz soutěže přeboru PD 2021“ a mají právo přímého postupu do PPlK. 

b) Družstva umístěná na 2. a 3. místě příslušné soutěže získají diplom. 
 

21. Sestup 
a) Z PPlK sestupují 2 nejhůře umístěná družstva do SPPl, případně do PD.  
b) Z SPPL a PD se nesestupuje.  
c) S ohledem na vyšší soutěže může být více či méně sestupujících družstev nebo v případě potřeby může 

být vypsána baráž. 
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22. Postup 
a) V případě odmítnutí postupu do ZČD družstva místěného na 1. místě, přechází právo postupu na 

dalšího v pořadí, max. na družstvo do 4. místě včetně. Pokud se v kterékoli nadřazené skupině řízené 
PlKKS uvolní více míst, může být počet postupujících vyšší, než je výše uvedeno. 

b) V případě odmítnutí postupu do PPlK družstva místěného na 1. místě v nižší soutěži SPPl a PD, přechází 
právo na postup na dalšího v pořadí, max. na družstvo do 4. místě včetně. Pokud se v nadřazené 
skupině uvolní více míst, může být počet postupujících vyšší, než je výše uvedeno. 

 

23. Zařazení do soutěží 
a) Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu ve stejné soutěži není omezen. 
b) O rozdělení družstev do jednotlivých skupin v příslušné soutěži rozhoduje s konečnou platností STK. 

 

24. Různé 
a) Každý hráč základní sestavy má právo na rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start v disciplíně do 

plných. Délka rozcvičky je pět minut (bez výjimky!), její zahájení a ukončení vyhlašuje rozhodčí pro oba 
hráče společně. Střídající hráč toto právo nemá! Nenastoupí-li hráč k zahájení rozcvičení, ztrácí právo 
ke startu.   

b) Výsledky Kuželkářských soutěží jsou zpracovávány v online systému, který je provozován na adrese 
www.admin.vysledky.kolky.sk  Zde jsou k dispozici výsledky, tabulky i různé podrobné statistiky 
družstev i jednotlivců. Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno 
vyhlášením kontumačního výsledku, pokutou 500,- Kč a může být vůči němu zahájeno disciplinární 
řízení. 

c) Při vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže. 
d) S výjimkou reprezentačních (pandemických, meteorologických) důvodů bude možné odložit utkání na 

pozdější termín jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech. 
e) Všechna odložená utkání se musí sehrát nejpozději před termínem posledního kola. Zápasy posledního 

kola nelze odložit na pozdější termín. 
f) 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 
500,- Kč. 

g) Družstvo, které odešle chybně či neúplně vyplněný zápis, bude potrestáno pokutou ve výši 200,- Kč. 
h) Družstvo, které nebude průběžně zapisovat výsledky do online systému bez uvědomění příslušného 

vedoucího soutěže, bude potrestáno pokutou ve výši 200,- Kč. Při opětovném porušení se může 
pokuta zvýšit na 500 Kč. 

i) O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže, předseda STK PlKKS nebo předseda KR PlKKS. 
j) Rozhodnutí o uložení pokuty, termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí ve zpravodaji příslušné 

soutěže. 
k) V případě uložení pokuty zašle potrestané družstvo kopii dokladu o zaplacení příslušnému vedoucímu 

soutěže a v kopii předsedovi STK PlKKS elektronickou cestou (sken, foto apod.). 
l) 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. 
m) Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se 

postupuje dle platných Sportovně technických předpisů. 
n) Vedoucí soutěže vydává zpravodaj soutěže, kterou řídí. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu styku 

vedoucího soutěže s družstvy, která jsou v jeho působnosti. Zpravodaje v soutěži PPlK a SPPl jsou 
k dispozici ke stažení na stránkách kraje www.kuzelky-plzen.cz. V soutěži PD jsou k dispozici ke stažení 
na adrese http://oksdomazlice.cz/. 

o) Na soupisku družstva pro příslušnou část soutěžního ročníku nesmí oddíl uvést hráče, který startuje v 
pravidelné mistrovské soutěži za jiný (domácí či zahraniční) oddíl v rámci oficiální struktury soutěží 
World Bowling-WNBA-NBC. 

p) Pořadatel utkání musí zajistit v případě potřeby poskytnutí první pomoci. 
 

 
V Plzni 07. května 2020 

    Jiří Vavřička                Karel Bok 
Prezident PlKKS                                                                        předseda STK PlKKS 


