
XLV. ročník okresního turnaje tříčlenných družstev v kuželkách na 60HS 2018-19 
 
 

1. Pořadatel: TJ Slavia Kroměříž, oddíl kuželek 

2. Termín: říjen 2018 - březen 2019 

3. Místo konání: kuželna na „Myslivně“ 

4. Vedení turnaje: sporné situace řeší vedení turnaje - tříčlenná komise ve složení: 

předseda oddílu - Růžička Jan, tel.: 608 529 933 
hlavní rozhodčí - Veselá Jiřina, tel.: 728 151 504 
organizační pracovník - Prachař Svatoslav, tel.: 721 820 409 

5. Přihlášky: závazné přihlášky se svými požadavky týmy nahlásí do 23. září 2018 na uvedená čísla nebo přímo 

na kuželně nebo na email kuzelky-slaviakm@centrum.cz 

6. Startovné: každé družstvo uhradí na prvním zápase  turnaje 150 Kč/zápas x počet zápasů dle rozlosování, 
zápasy Playoff se budou hradit samostatně v den utkání. Nezaplacení bude znamenat 
kontumaci zápasu. 

7. Rozhodčí: rozhodčími budou určeni hráči a hráčky TJ Slavie Kroměříž. Výsledek zápasu bude uveden v zápise, 
který podepíše rozhodčí a oba kapitáni, jako potvrzení o správnosti výsledku. Nebude-li některé 

družstvo souhlasit s výsledkem zápasu, kapitán tohoto družstva zápis nepodepíše a výsledek určí 
vedení turnaje. Námitky nutno podat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč, který v případě 

záporného vyřešení propadá ve prospěch pořadatele. 

8. Systém soutěže: turnaj je vypsán pro tříčlenná družstva mužů, žen i smíšená. Hraje se na 60 HS dle pravidel ČKA. 
Družstva jsou rozdělena do skupin dle výsledků minulého ročníku. Pořadatel si vyhrazuje právo 

upravit skupiny dle počtu přihlášek. Družstvo uvedené na 1. místě v rozlosování startuje z dráhy č. 
1. Toto družstvo má povinnost napsat sestavu na tabuli jako první. 
O konečném pořadí družstev se rozhodne v nadstavbové části Playoff. Nastoupit mohou pouze ti 
hráči, kteří odehráli alespoň tři zápasy v základní části a nebo jsou na soupisce odevzdané před 
zahájením turnaje. 
Po soutěži družstev proběhne soutěž jednotlivců pro 20 nejlepších hráčů (samostatně pro 

registrované a neregistrované hráče) dle dosaženého průměru, který se započítává do výsledného 

pořadí. Podmínka je odehrát minimálně 4 zápasy. 
Právo startovat v jednom družstvu mají i registrovaní hráči, ale pouze jeden může být z vyšší 
úrovně než divize. Každý hráč může v soutěžním ročníku startovat pouze za jedno družstvo. 
Hodnocení soutěže družstev: body - skóre - vzájemný zápas - průměr, v Playoff v případě 
nerozhodného výsledku rozhoduje vyšší počet shozených kuželek, případně pak dorážka. 
 

9. Postup a sestup: vítězem turnaje družstev se stává vítěz Playoff. Postupují a sestupují dvě nejhorší resp. nejlepší 
družstva z příslušné ligy. 

10. Hrací doba: hracími dny jsou pondělí a středa, případně termín dle potřeby pořadatele. První zápas začíná v 

16:00 hodin, druhý v 17:15 hodin, třetí v 18:30 hodin. Je povoleno střídání dvou hráčů. Termínová 

listina zápasů je neměnná. Zápasy nelze překládat! Pokud družstvo nenastoupí minimálně se 
2 hráči, zápas je hodnocen kontumačně. Dva kontumační zápasy mají za následek vyřazení z 

turnaje bez nároku na vrácení vkladu. Rozcvičení na dráze činí dvě minuty. Střídající hráč nemá 

nárok na cvičné hody. 

11. Upozornění: čekací doba na jednoho ze soupeřů je 10 minut. Čas se počítá od oficiálního času dle bodu 10. 
Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat řád kuželny a pokyny 

rozhodčího. Na šatny je povolen vstup jen hráčům/hráčkám. 

12. Výstroj hráčů: každý hráč je povinen nastoupit v čisté sportovní obuvi, která nezanechává stopy na podlaze. V 

opačném případě je rozhodčí oprávněn nařídit výměnu obuvi. Není povolena hra bez obuvi. 

13. Vyhlášení výsledků: proběhne po skončení soutěže jednotlivců. Internetové stránky s výsledky a dalšími informacemi 
najdete na http://www.kuzelky-slaviakm.wz.cz/. 

 
 

Růžička Jan Veselá Jiřina 
předseda oddílu v.r. hlavní rozhodčí v.r. 
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