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I. Všeobecná ustanovení: 
 
     

 1.  Řízení   Řídí Sportovně technická komise PKS (dále jen STK PKS).  

 

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

 3.  Struktura soutěží  Mistrovství Prahy (MP) I - 14 družstev 
     Mistrovství Prahy (MP) II - 14 družstev 
     Mistrovství Prahy (MP) III - 14 družstev 
     Mistrovství Prahy (MP) IV - podle počtu přihlášených družstev 

STK PKS provede rozdělení družstev na základě výsledků soutěžního ročníku 2018/2019 
a podle počtu přihlášených do nového soutěžního ročníku 2019/2020, s přihlédnutím 
k postupu a sestupu z Divize AS. 

 4.  Termíny utkání Termíny všech utkání jsou uvedeny v Rozlosování Mistrovství Prahy I – IV, které vydávají 
vedoucí soutěží. 

      
 5.  Rozlosování Všem vedoucím přihlášených družstev bude rozlosování zasláno elektronicky a při 

rozlosování bude přihlédnuto k požadavkům družstev, uvedeným v přihlášce. 

 6.  Kontakty Předseda STK PKS: Pavel Strnad, email: strnad67@gmail.com 
      tel. 776 172 852 
     Webové stránky PKS: pks.kuzelky.cz  

  Vedoucí soutěží vydávají oficiální Zpravodaj soutěže, kterou řídí. Tyto zpravodaje jsou 
dostupné na stránkách kuzelky.com a na webových stránkách PKS.  

 8.  Přihlášky Elektronicky nejpozději do 24. 6. 2019 na adresy strnad67@gmail.com; 
vlkova.ivana@cpost.cz.    

    9.  Startovné Startovné do soutěže činí 700,- Kč za každé přihlášené družstvo a musí být uhrazeno 
nejpozději do 24. 6. 2019 na účet PKS, číslo 7836011/0100.  

Jako variabilní symbol platby uvede oddíl své přidělené číslo:  
  

    1901500111 – Sokol Kobylisy   1901501411 – KK Slavia Praha 
    1901500411 – KK Dopravní podniky Praha  1901501511 – AC Sparta Praha  
    1901500511 – VSK ČVUT Praha   1901501611 – SK Uhelné sklady Praha 
    1901500611 – KK Konstruktiva Praha  1901501711 – PSK Union Praha 
    1901500811 – KK Slavoj Praha   1901501811 – TJ Sokol Praha-Vršovice 
    1901500911 – SK Meteor Praha   1901501911 – TJ Astra Zahradní Město 
    1901501011 – TJ Praga Praha   1901502011 – SK Žižkov Praha 
    1901501111 – TJ Radlice    1901502311 – TJ ZENTIVA Praha 
    1901501211 – SC Radotín    1902510311 – Slavoj Velké Popovice 
    1901501311 – SK Rapid Praha   1902520111 – TJ Sokol Rudná 
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II. Technická ustanovení: 
 
   1. Hrací systém Hraje se dvoukolově podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, 

dle tohoto rozpisu a jeho případných doplňků. V případě malého počtu přihlášených 
družstev do MP 4 vydá STK dodatek rozpisu s upřesněním hracího systému. 

   2. Hodnocení utkání Ve všech soutěžích dospělých (MP I - MP IV) jsou utkání hodnocena dle osmibodového 
mezinárodního hodnocení utkání družstev (viz čl. 17 Soutěžního řádu kuželkářského 
sportu).  

   3. Soupisky  Pro podzimní část soutěže zašlou oddíly soupisky elektronicky předsedovi STK PKS na 
formuláři, který je ve formátu XLS k dispozici na stránkách PKS, a to nejpozději 
do 23. 8. 2019. Přijetí soupisek bude potvrzeno. 

  Soupisky pro jarní část soutěží je nutné zaslat stejným způsobem do 31. 12. 2019. Pokud 
na soupisce nedochází ke změně, nemusí oddíl pro jarní část soutěže zasílat novou 
soupisku. Jarní soupisky jsou pak platné v té podobě, v jaké byly zaslány pro podzimní část 
soutěže (bez případně dopsaných hráčů).  

  Soupiska musí obsahovat nejméně šest hráčů a všechna pole soupisky musí být řádně 
vyplněna.  

   Hráči a hráčky uvedení na soupiskách soutěží organizovaných ČKA nesmí v daném období 
soutěžního ročníku startovat v soutěžích řízených PKS, s výjimkou střídavého startu 
dorostu. Týká se i případného hostování za jiný oddíl, které se řídí článkem 15 Pravidel 
kuželkářského sportu.  

  Pokud hrají dvě nebo více družstev z jednoho oddílu ve stejné třídě soutěže, nemůže být 
hráč, uvedený na soupisce jednoho družstva, v průběhu celého soutěžního ročníku 
převeden na soupisku jiného družstva stejného oddílu v téže soutěži.  

   4. Starty náhradníků Dle ustanovení článku 16 Pravidel kuželkářského sportu. 

   5. Střídavý start Dle ustanovení článku 13 Pravidel kuželkářského sportu. 

   6. Účastníci soutěží V soutěži mohou startovat hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku, tj. v období od 
1.7.2019 do 30.6.2020 dosáhnou věku 15 a více let. Smluvní hráči a hráčky startující 
v zahraničí nesmí nastoupit k utkání v soutěžích PKS.  

  V jarní části soutěžního ročníku mohou od 1. 3. 2020 startovat pouze hráči, kteří budou 
k tomuto datu za daný oddíl registrováni, budou mít ukončené hostování, případně budou 
mít k tomuto datu platné povolené hostování. Při pozdější registraci či pozdějším povolení 
nebo ukončení hostování nemohou hráči v soutěžích PKS nastoupit. Toto ustanovení se 
netýká hráčů, kteří jsou nově (poprvé) registrování, takoví hráči jsou oprávněni startovat 
i po 1. 3. 2020. 

   7. Počet družstev Počet družstev z jednoho oddílu v soutěžích MP I – IV není omezen.   

   8. Hrací dny Jako hrací dny jsou určeny pracovní dny. V sobotu, v neděli a ve svátek lze sehrát utkání 
jen při souhlasu obou soupeřů a s uvědoměním vedoucího soutěže. 

   9. Začátky utkání Začátky utkání jsou stanoveny nejdříve v 17 hodin, nejpozději v 18 hodin na dvoudráze 
nebo ve 20 hodin na čtyřdráze. Při vzájemné dohodě družstev je možné začít dříve. 

   Změna termínů stanovených rozlosováním je možná jen ve výjimečných případech, a to po 
předchozím schválení vedoucím příslušné soutěže. Odložení utkání nebo jeho přerušení 
z technických důvodů (porucha ASK, výpadek elektřiny) je nutné ihned nahlásit vedoucímu 
soutěže s případným dohodnutým termínem dohrávky. Všechna odložená utkání musí být 
sehrána nejpozději dvě kola před skončením příslušné soutěže.  

  Zápasy posledních tří kol lze odložit ze závažných důvodů na pozdější termín pouze se 
souhlasem předsedy STK PKS. 

 10. Sestavy Sestava prvních tří hráčů musí být určena minimálně 10 minut před zahájením utkání. Jako 
první napíše sestavu nejméně prvních tří hráčů družstva na dvoudráze, resp. čtyř hráčů 
družstva na čtyřdráze, domácí družstvo a teprve poté družstvo hostující. Před startem 



čtvrtého (na čtyřdráze pátého) hráče musí však být celá sestava doplněna. Opět jako první 
doplňuje sestavu domácí družstvo. 

 11. Cvičné hody Každý hráč má právo na dvě minuty rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start, v disciplíně 
do plných. 

 12. Náhrada nákladů Veškeré náklady na utkání hradí domácí oddíl.  

 13. Úbor hráčů: Družstva musí k utkání nastoupit v jednotném sportovním úboru. Start náhradníka je 
povolen v dresu jeho družstva.  

 14. Rozhodčí Na klíčová utkání v jednotlivých skupinách může být na žádost některého oddílu delegován 
rozhodčí. V případě, že zástupce PKS na utkání deleguje rozhodčího a ten řídí utkání 
v předepsaném úboru, náleží mu odměna 250,- Kč za rozhodování na dvoudráze nebo 
150,- Kč za rozhodování na čtyřdráze. Tuto odměnu hradí oddíl, který o delegování 
rozhodčího požádal. V případě, že STK PKS deleguje rozhodčího z vlastního rozhodnutí, 
hradí odměnu rozhodčímu PKS.   

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

 15. Povinnosti Pořádající družstvo má za povinnost zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny 
nebo v její blízkosti občerstvení na jejich vlastní náklady. 

  Zápisy o utkání el. poštou vedoucí pořádajícího družstva vedoucímu soutěže emailem 
nezasílá. Vedoucí nebo pověřený zástupce družstva má za povinnost řádně vyplněný 
„Zápis o utkání“ zadat do systému pro zadávání výsledků, který běží na adrese 
www.kuzelky.com, a to maximálně do 12:00 hodin dne následujícího po dni utkání. 
Přihlašovací údaje do tohoto systému zajišťuje STK PKS.  

   Pořádající družstvo je povinno archivovat vyplněné a podepsané originály Zápisů o utkání 
do konce soutěžního ročníku, vedoucí hostujícího družstva si může vyžádat druhý výtisk 
tohoto zápisu pro svoji potřebu. Hosté, pokud mají zájem, obdrží záznamy hodů svých 
hráčů. V případě, že se na kuželně nepoužívají tiskárny, zajistí domácí družstvo formuláře 
pro záznam hodů. 

 16. Kontumační výsledky Nedostaví-li se družstvo bez vážného důvodu k utkání, sehraje-li utkání méně než 5 hráčů 
nebo když utkání nebude sehráno z jiných než technických důvodů, bude STK PKS vyhlášen 
kontumační výsledek. 

  Družstvu, které kontumaci zavinilo, přizná kontumační výsledek 0:8, průměr z průměru 
drah se nemění. Družstvu, které kontumaci nezavinilo, se přizná celkový výsledek 8:0, dva 
body do tabulky pořadí družstev, průměr z průměru drah se nemění (viz čl. 18 Soutěžního 
řádu kuželkářského sportu). 

 17. Postupy a sestupy MP I – vítěz postupuje do Divize AS a získává titul „MISTR PRAHY“, pohár a diplom; 
družstva na posledních dvou místech sestupují do nižší soutěže. 

  MP II až MP IV – družstva na 1. místě obdrží pohár a diplom, zároveň platí, že družstva na 
1. a 2. místě postupují do vyšší soutěže; družstva na posledních dvou místech sestupují do 
nižší soutěže (netýká se MP IV). 

  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-do Divize AS a počtu přihlášek do nového 
soutěžního ročníku.  

 18. Pokuty  Za neuhrazení startovného do daného termínu bude oddílu uložena pokuta ve výši 300 Kč. 

   Za neúplnou nebo nesprávně vyplněnou soupisku, případně její pozdní odeslání, bude 
oddílu uložena pokuta ve výši 200 Kč. 

   Za nesprávné nebo neúplné vyplnění Zápisu o utkání bude pokutováno částkou 100 Kč. 
Při opakovaných nedostatcích se částka zvyšuje na 200 Kč. 

   Při kontumaci utkání, bude družstvo, které ji zavinilo, potrestáno částkou 300 Kč. 
Při opakované kontumaci pokutou 500 Kč. Po třetím kontumačním výsledku bude družstvo 
vyloučeno ze soutěže, jeho výsledky budou anulovány a v příštím soutěžním ročníku bude 
zařazeno do nejnižší soutěže MP. 

http://www.kuzelky.com/


   Odstoupí-li družstvo ze soutěže po podání přihlášky do soutěže nebo bude-li družstvo ze 
soutěže vyloučeno, zaplatí příslušný oddíl pokutu 2 000 Kč a startovné se nevrací.  

  V případě nezaplacení níže uvedených pokut do termínu stanoveného řídícím orgánem 
soutěže, může být družstvo vyřazeno z následujícího ročníku soutěže. 

 19. Upozornění V závodním prostoru a v hledišti platí v průběhu utkání přísný zákaz kouření. V případě 
nerespektování tohoto zákazu jedním z družstev může družstvo soupeře odmítnout 
nastoupit k utkání nebo v utkání pokračovat. V případě porušení zákazu divákem, má 
domácí družstvo povinnost zajistit nápravu. Dále se nedoporučuje používání mobilních 
telefonů na kuželnách s otevřeným hledištěm.  

 20. Závěr Povinností vedoucích družstev je obeznámit hráče s tímto Rozpisem a řídit se jím. Tento 
Rozpis musí být spolu s platnými Sportovně technickými předpisy kuželkářského sportu 
k dispozici na kuželně při každém utkání. 

 

 

                                       Ivana Vlková  Pavel Strnad  
                                      předseda PKS  předseda STK 

 


