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R O Z P I S 
Mistrovství hl.m. Prahy šesti členných družstev muž ů na 6 x 100 h.s. 

a Mistrovství hl.m. Prahy t říčlenných družstev dorostu na 3 x 100 h.s. 
pro sout ěžní ročník 2008 / 2009 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Vypisovatel soutěže : Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu. 

2. Pořadatel :  Kuželkářský oddíl uvedený při rozlosování jako domácí. 

3. Řídící orgán soutěže: STK PKS 

4. Struktura soutěží : Mistrovství Prahy (MP ) I 14 družstev 
   Mistrovství Prahy (MP) II 14 družstev 
   Mistrovství Prahy (MP) III 14 družstev 
   Mistrovství Prahy (MP) IV 10-14 družstev dle přihlášek 
   Mistrovství Prahy (MP) V 10-16 družstev dle přihlášek 
   Mistrovství Prahy dorostu dle počtu přihlášených 

    STK provede rozdělení družstev na základě výsledků ročníku 2007-08 a počtu   
    přihlášených do nového ročníku 2008 - 2009, s přihlédnutím k sestupům a postupům  
    z ligových soutěží a divize. 

5. Termíny soutěží :  Podzimní kolo:  08.09.2008 - 05.12.2008 (při 16 účastnících 19.12.2008) 
   Jarní kolo:  26.01.2009 - 24.04.2009 (při 16 účastnících 08.05.2009) 
   Náhradní termíny: O případných náhradních termínech utkání po ukončení  
      podzimního a jarního kola  soutěží rozhodne STK na základě 
      písemné (příp. e-mail) žádosti se zdůvodněním. 

    Družstva dorostu : termíny a rozlosování viz Dodatek rozpisu 

6. Rozlosování :  Pro celý ročník 2008/2009 se koná 27.8.2008 v 17.00 hodin na kuželně KK Konstruktiva 
    Praha v Braníku. 

7. Přihlášky :  Zašlou oddíly na předepsaném tiskopise nejpozději do 15.6.2008 na adresu : 

    Jaroslav Pleticha, Šim ůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8 

    Na přihlášce musí být vyznačen hrací den každého družstva, dráhy, na kterých bude  
    družstvo hrát a případně střídání družstev v jednom hracím dnu. 

8. Startovné :  Pro všechna družstva, jejichž TJ nebo oddíly jsou členy ČeSTV, činí startovné 500,- Kč za 
   každé jedno družstvo v soutěži. Oddíly, které nejsou sdružené v ČeSTV, uhradí startovné 
   700,- Kč za každé družstvo v soutěži. 

    Startovné za dorostenecká družstva se neplatí. 

    Startovné musí být uhrazeno nejpozději při losování podzimního kola. Oddíl, který přihlásí  
    1 či více družstev dorostu do MP dorostu či ligy dorostu nad rámec povinnosti daných  
    rozpisem ligových (divizních) soutěží ČKA, neplatí startovné za tentýž počet družstev mužů 
    v Mistrovství Prahy. Družstvo dorostu však musí řádně odehrát celý soutěžní ročník, jinak 
    oddíl musí startovné doplatit. 
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II. Technická ustanovení :  

1. Hrací systém :  Hraje se dvoukolově podle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu vydaných 
   ČKA, platných od 1.7.2007 a dle tohoto rozpisu.  
   V případě, že v soutěži MP V bude hrát 12 a méně účastníků, bude se po skončení základní 
   dvoukolové části hrát ještě Play-off o postup. STK v takovém případě vydá Dodatek rozpisu. 

Na základě přihlášek oddílů do MP dorostu rozhodne STK o hracím systému této soutěže. 

2. Hodnocení utkání : Ve všech soutěžích dospělých (MP I.-MP V.) jsou utkání hodnocena dle šestnáctibodového 
   národního hodnocení utkání družstev (viz Článek 18 SŘ). Hodnocení utkání v soutěži  

dorostu bude řešeno samostatným dodatkem tohoto rozpisu. 

3. Soupisky :  Pro podzimní část soutěže zašlou oddíly soupisky ve trojím vyhotovení na předepsaných 
   formulářích nejpozději do17.8.2008 na adresu předsedy STK : 

    Jaroslav Pleticha, Šim ůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8 

 Soupiska musí u každého hráče obsahovat jméno a příjmení a číslo registračního  
průkazu, datum narození a datum platnosti. Dále musí obsahovat nejméně šest hráčů  
(u dorostu tří hráče). Dále je nutné uvést jméno, č.reg. průkazu vedoucího družstva  
a trenéra včetně jejich adres a tel. spojení (zapisují se do kolonky „Úřední záznamy“ na 
zadní straně soupisky). 

    Pravý sloupec nadepsaný „Datum a podpis“ se nevyplňuje, ani se sem hráči nepodepisují. 
    Je určen pro dopsání hráče na soupisku po třetím startu náhradníka či připsání nového  
    hráče na soupisku řídícím orgánem soutěže. 

    Hráči a hráčky uvedení na soupiskách soutěží organizovaných ČKA nesmí startovat  
    v soutěžích řízených PKS (netýká se střídavého startu dorostu). Soupisky pro jarní část  
    soutěží je nutné zaslat ve trojím vyhotovení na adresu předsedy STK do 31.12.2008,  
    a musí splňovat ustanovení bodu 5 tohoto rozpisu. Pokud na soupisce nedochází ke  
    změně, nemusí oddíl pro jarní část soutěže zasílat novou soupisku. 
    Za neúplné nebo nesprávně vyplněné soupisky, případně jejich pozdní odeslání, bude  
    oddílu uložena pokuta ve výši 100,- Kč. 
    Soupisky potvrzuje jen oddíl a řídící STK PKS, není nutné potvrzení TJ. 

4. Lékařské prohlídky : Každý hráč podepíše prohlášení o svém zdravotním stavu.(čl.8 Pravidel).   
   V tomto článku jsou dále uvedeny povinnosti oddílů, týkající se lékařských prohlídek 

5. Starty náhradníků : a) Starty jednoho náhradníka za různá družstva se sčítají, při třetím startu náhradníka se 
   tento hráč stává členem družstva, ve kterém svůj třetí start uskutečnil. Do konce poloviny 
   soutěže, ve které ke třetímu startu došlo, nesmí hráč startovat za jiné družstvo. 

 b) Pokud je hráč zapsán na soupisce např. ve družstvu C, či za toto družstvo nastoupil jako 
náhradník, nesmí již během celého soutěžního ročníku startovat jako náhradník ve družstvu 
D, ani nesmí být uveden na jarní soupisce družstva D, pokud jsou družstva C a D zařazena 
ve stejné třídě soutěže. 

    c) Hráč, který není uveden na žádné soupisce může, při dodržení ostatních ustanoveních, 
    startovat jako náhradník v libovolném družstvu oddílu.(čl.12, odst. 9 Pravidel) 

    d) Připsání nových hráčů na soupisky v průběhu soutěží se provádí pouze na schůzích STK 
    PKS. Evidenci všech startů náhradníků a změn na soupiskách vede: 
    Jiří Novotný tel.č.: 603484238. 

e) Hráč zapsaný na soupisce vyššího družstva v některé třídě soutěže, může být přeřazen 
z družstva, hrajícího vyšší soutěž do družstva hrajícího nižší soutěž, za předpokladu splnění 
podmínek stanovených v Čl. 12, odst. 10 Pravidel. 

f) Hostování se řídí článkem 15 Pravidel 

6. Účastníci soutěží : Oddíly mohou do všech soutěží přihlásit družstva smíšená v dospělých však   
   nejvýše do soutěže MP II. V soutěži MP I. nesmí startovat žena (dorostenka) ani  
   jako náhradnice. Hráč startující v zahraničí nesmí nastoupit k utkání v soutěžích  
   PKS.  

7. Střídavý start :  Střídavý start dorostenců, dorostenek, v kategorii dospělých je možný dle čl. 13 Pravidel.
   Žák, žákyně nesmí startovat v družstvu dospělých. 

8. Počet družstev jednoho oddílu ve skupině není omezen. 

9. Hrací dny:  Jako hrací dny jsou určeny pracovní dny. V sobotu, neděli a ve svátek lze sehrát utkání jen 
   při souhlasu obou soupeřů. 
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10. Začátky utkání :  a) Stanovují se nejdříve na 17:00 hod. (dorost od 16:00 hod.), nejpozději na 18.00 hodin. 
   V případě čtyřdráhy nejpozději na 20.00 hod, podle dohody vedoucích družstev při  
   rozlosování. 

    V případě neshod rozhoduje požadavek domácího družstva. 

    b) Změna termínů stanovených při rozlosování je možné jen ve zcela výjimečných  
    případech, a to po předchozím schválení skupinářem a příp. uvědomění rozhodčího.  
    Rovněž odložení nebo přerušení utkání z různých technických příčin (porucha ASK,  
    výpadek el. proudu apod.) je nutno ihned nahlásit skupináři s novým dohodnutým termínem. 
    Nedodržení těchto směrnic bude pokutováno částkou 100,- Kč. 

    c) Vzhledem k různým pracovním směnám hráčů lze utkání zahájit, jsou-li z každého  
    družstva přítomni alespoň tři hráči. 

11. Sestavy:  Sestava prvních třech hráčů musí být určena před zahájením utkání. 
   Jako první napíše sestavu nejméně prvních 3 hráčů družstva vždy domácí družstvo a ihned 
   po té družstvo hostující. Před startem čtvrtého (na čtyřdráze pátého) hráče musí však být 
   celá sestava doplněna. Opět jako první doplňuje sestavu domácí družstvo. 

12. Cvičné hody:  Každý hráč má právo na pět cvičných hodů na dráze, na které zahajuje svou hru. 

13. Náhrada :  Veškeré náklady na utkání (včetně rozhodčího) hradí domácí oddíl. 

14. Právo trenéra :  Trenér družstva uvedený na soupisce, vedoucí družstva či zástupce trenéra má možnost 
    zasahovat do hry vlastního hráče za předpokladu, že nebude rušit protihráče.   
   Trenér, vedoucí družstva nebo zástupce trenéra musí být ve sportovní obuvi. 

15. Úbor hráčů :  Družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru.  
   Start náhradníka je povolen v dresu jeho družstva. Bez řádného sportovního oblečení nesmí  
   rozhodčí nebo vedoucí družstva povolit start hráče. 

16. Rozhodčí :  a) Na klíčová utkání v jednotlivých skupinách může být na žádost STK či některého oddílu 
   delegován rozhodčí. V případě, že je na utkání delegován rozhodčí, přísluší mu odměna za 
   výkon při rozhodování dle hospodářských směrnic ČKA . 

                                                  b) V případě, že utkání řídí vedoucí družstev (při neúčasti rozhodčího), řídí se ustanoveními, 
uvedenými v Čl. 9 Řádu rozhodčích. 

17. Hlášení výsledků : a) Řádně vyplněný zápis o utkání s výsledkem utkání je povinen zaslat vedoucí domácího 
   družstva nejpozději následující pracovní den po skončení utkání na adresu příslušného  
   skupináře.  
   Tento zápis o utkání musí být podepsán oběma vedoucími družstev nebo jejich  zástupci, 
   případně delegovaným rozhodčím. 
   Po dohodě se skupinářem lze zápis o utkání odesílat elektronickou poštou nejpozději první 
   pracovní den po utkání s tím, že originál zápisu vedoucí domácího družstva je povinen  
   uchovat do konce soutěžního ročníku.  
   V takovém případě STK doporučuje, aby vedoucí hostujícího družstva dostal kopii zápisu 
   o utkání. 

b) Na přední stranu zápisu se u každého hráče vyplní pouze číslo registračního průkazu.  
Při startu náhradníka vedoucí družstva, za které náhradník nastoupil, označí u jména 
písmeno N. Týká se všech hráčů, kteří nejsou na soupisce družstva. V případě střídání je 
nutno uvést plné jméno a příjmení střídajícího hráče, číslo registračního průkazu a od 
kterého hodu nastoupil. Dále je třeba označit hráče, který byl střídán. Je-li střídající hráč 
zároveň  náhradníkem, je nutné ho označit písmenem N. 

    c) Opožděné odeslání, nesprávné nebo neúplné vyplnění zápisu o utkání bude STK  
    pokutovat částkou 100,- Kč. 
    Při opakovaných nedostatcích 200,- Kč.  
    Vedoucím družstev se doporučuje předběžně nahlásit výsledek utkání skupináři telefonicky. 

    d) Při uvedení jakékoliv dohody družstev či poznámky v zápise o utkání, musí být tato  
    podepsána oběma vedoucími (či jejich zástupci) pod touto dohodou. Za špatné vyplnění  
    zápisu o utkání odpovídají oba vedoucí (zástupci) za svá družstva. 

                              e) Domácí družstvo zajistí formuláře pro podrobný záznam hodů i pro družstvo hostí.           

18. Kontumační výsledky : Nedostaví-li se družstvo k utkání, sehraje-li utkání méně než 5 hráčů (méně než 2 hráči  
   v MP dorostu) nebo když utkání nebude sehráno z jiných, než technických důvodů bude  
   STK vyhlášen kontumační výsledek. 
   V MP družstev mužů, se družstvu, které kontumaci zavinilo, se přizná kontumační výsledek 
   0 – 16, průměr z průměru drah se nemění. Družstvu, které kontumaci nezavinilo, se přizná 
   celkový výsledek 16 – 0, dva body do tabulky pořadí družstev, průměr z průměru drah se 
   nemění (viz Článek 18 SŘ). 
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Družstvo, které kontumaci zavinilo, bude potrestáno pokutou 300,- Kč. Při opakované  
 kontumaci pokutou 500,- Kč. Po třetím kontumačním výsledku bude družstvo vyloučeno 
 a v příštím soutěžním ročníku může být zařazeno pouze do nejnižší třídy MP.  
 V MP dorostu: viz samostatná Dodatek rozpisu. 

19. Postupy a sestupy : MP I. – vítěz postupuje do DIVIZE a získává titul „MISTR PRAHY“, pohár, diplom a 7 ks 
   medailí. V případě odmítnutí postupuje další družstvo v pořadí. Sestupují družstva ze 13  
   a 14. místa tabulky do MP II. MP II. – MP V. – postupují družstva na 1. a 2. místě do vyšší
   soutěže. Sestupují družstva na posledních dvou místech do nižší soutěže (netýká se MP V). 

    Ve všech skupinách platí zásada, že odmítne-li některé družstvo postup, postupuje  
    družstvo na dalším místě avšak pouze do 5. místa. 

    O případném jiném počtu postupujících a sestupujících rozhodne STK v závislosti  
    na sestupu a postupu pražského družstva z DIVIZE nebo do DIVIZE a počtu přihlášek  

do nového soutěžního ročníku. 

20. Odstoupení družstva: Odstoupí-li družstvo ze soutěže po podání přihlášky do soutěže nebo bude-li družstvo ze 
   soutěže vyloučeno, zaplatí příslušný oddíl pokutu 2 000,- Kč. 

21. Upozornění :  STK upozorňuje všechny oddíly na přísný zákaz kouření v závodním prostoru a v hledišti 
   v průběhu utkání. 
   V případě nerespektování tohoto zákazu jedním z družstev může družstvo soupeře  
   odmítnout nastoupit k utkání či v utkání pokračovat. 

22. Závěrem :  STK ukládá všem oddílům, aby prostřednictvím vedoucích družstev seznámily s tímto  
   rozpisem všechny hráče a přispěly tak k hladkému průběhu všech utkání i jejich vyšší  
   sportovní a společenské úrovni. 

TENTO ROZPIS MUSÍ BÝT SPOLU SE SPORTOVNĚ TECHNICKÝMI PŘEDPISY 
ČKA NA KUŽELN Ě PŘI KAŽDÉM ZÁPASE K DISPOZICI 

V Praze dne 15.5.2008 

Petr Firek       Jaroslav Pleticha 
předseda PKS      předseda STK PKS 

 


