ROZPIS
Mistrovství hl.m. Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS
a Mistrovství hl.m. Prahy tříčlenných družstev dorostu na 3 x 100 HS
pro soutěžní ročník 2014 / 2015

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
Mistrovství Prahy (MP) II
Mistrovství Prahy (MP) III
Mistrovství Prahy (MP) IV
Mistrovství Prahy dorostu

15 (16) družstev
16 družstev
16 družstev
16 družstev (dle přihlášek)
dle počtu přihlášených

STK provede rozdělení družstev na základě výsledků ročníku 2013/2014 a počtu přihlášených
do nového ročníku 2014/2015, s přihlédnutím k sestupům a postupům z ligových a divizních
soutěží.
5.

Termíny soutěží:

Podzimní kolo:
Jarní kolo:

01. 09. 2014 - 12. 12. 2014 bez přestávky
12. 01. 2015 - 08. 05. 2015 s 2 přestávkami na MP jednotlivců

6.

Rozlosování:

Všem vedoucím řádně přihlášených družstev bude rozlosování elektronicky zasláno. Při
rozlosování bude přihlédnuto k jednotlivým požadavkům, které budou uvedeny v přihlášce.

7.

Kontakt:

Předseda STK Jaroslav Pleticha; e-mail pletichaj@seznam.cz
Web stránky PKS: www.pks.kuzelky.cz

8.

Přihlášky:

Zašlou oddíly elektronicky nejpozději do 23. 05. 2014. Formulář je součástí přílohy.

9.

Startovné:

Startovné činí 500,- Kč za každé jedno družstvo v soutěži vyjma dorosteneckých družstev,
která startovné neplatí.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 21. 08. 2014 na účet PKS 7836011/0100.
Variabilní číslo bude obsahovat číslo, pod kterým je oddíl veden u ČKA (viz příloha).
Oddíl, který přihlásí jedno 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 v MP. 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. 2011 a dle tohoto 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 IV) jsou utkání hodnocena dle šestnáctibodového
národního hodnocení utkání družstev (viz Článek 18 SŘ). Hodnocení utkání v soutěži dorostu
je řešeno samostatným dodatkem tohoto rozpisu.

3. Soupisky:

Pro podzimní část soutěže zašlou oddíly elektronicky soupisky na formuláři, který je
k dispozici na stránkách PKS, nejpozději do 16. 08. 2014.
Soupiska musí u každého hráče obsahovat jméno, příjmení a číslo reg. průkazu, datum
narození a datum platnosti. Dále musí obsahovat nejméně šest hráčů (u dorostu tři hráče).
Dále je nutné uvést jméno a č. reg. průkazu vedoucího družstva, včetně adresy, emailu, a
tel. spojení.
Hráči a hráčky uvedení na soupiskách soutěží organizovaných ČKA nesmí v daném období
soutěžního ročníku startovat v soutěžích řízených PKS (netýká se střídavého startu dorostu).
Týká se i případného hostování za jiný oddíl. Hostování se řídí článkem 15 Pravidel.
Soupisky pro jarní část soutěží je nutné zaslat elektronicky do 31. 12. 2014. Pokud na
soupisce nedochází ke změně, nemusí oddíl pro jarní část soutěže zasílat novou soupisku.
Jarní soupisky jsou platné ve stavu při zahájení podzimní části soutěže. Je nutné nahlásit
prodloužení platnosti reg. průkazu, pokud hráči vypršela platnost.
Soupisky potvrzuje jen oddíl a řídící STK PKS, není nutné potvrzení mateřské TJ.

4. Starty náhradníků:

Starty jednoho náhradníka za různá družstva se sčítají, po třetím startu tento hráč zůstává
členem družstva, na jehož soupisce se nachází, a do poloviny soutěže již nesmí jako
náhradník startovat za jiné družstvo.
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 v družstvu D,
ani nesmí být uveden na jarní soupisce družstva D, pokud jsou družstva C a D zařazena ve
stejné třídě soutěže.
Hráč, který není uveden na žádné soupisce, může při dodržení ostatních ustanoveních
startovat jako náhradník v libovolném družstvu oddílu,ale při prvním startu se stává hráčem
toho družstva za který svůj první start uskutečnil.(čl. 12, odst. 8 a dále čl. 16 Pravidel).
Evidenci všech startů náhradníků a změn na soupiskách družstev zajišťuje STK.

5. Účastníci soutěží:

Oddíly mohou do všech soutěží přihlásit družstva smíšená. Hráč startující v zahraničí nesmí
nastoupit k utkání v soutěžích PKS.
V jarní části soutěžního ročníku mohou od 01.03.2015 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.

6. Střídavý start:

Střídavý start dorostenců, dorostenek, v kategorii dospělých je možný dle čl. 13 Pravidel.

7. Počet družstev:

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

8. Hrací dny:

Jako hrací dny jsou určeny pracovní dny. V sobotu, neděli a ve svátek lze sehrát utkání jen
při souhlasu obou soupeřů.

9. Začátky utkání:

Stanovují se nejdříve na 17:00 hod. (dorost od 16:00 hod.), nejpozději na 18.00 hod.
V případě čtyřdráhy nejpozději na 20:00 hod. Po vzájemné dohodě družstev lze zahájit utkání
i mimo uvedené časy.
Změna termínů stanovených rozlosováním je možná jen ve zcela výjimečných případech, a
to po předchozím schválení skupinářem. Rovněž odložení nebo přerušení utkání z různých
technických příčin (porucha ASK, výpadek el. proudu apod.) je nutno ihned nahlásit skupináři
s novým dohodnutým termínem. Všechna odložená utkání se musí sehrát nejpozději tři kola
před skončením soutěže.
Zápasy posledních tří kol lze odložit ze závažných důvodů na pozdější termín pouze se
souhlasem STK.

10. Sestavy:

Sestava prvních třech hráčů musí být určena před zahájením utkání. Jako první napíše
sestavu nejméně prvních 3 hráčů družstva na dvoudráze, resp. 4 hráčů družstva na čtyřdráze,
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vždy domácí družstvo a 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 pět cvičných hodů na dráze, na které zahajuje svou hru.

12. Náhrada:

Veškeré náklady na utkání (včetně rozhodčího) 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 VV či některého oddílu
delegován rozhodčí. V případě, že je na utkání delegován rozhodčí, přísluší mu odměna za
výkon při rozhodování dle hospodářských směrnic ČKA.
V případě, že utkání řídí vedoucí družstev (při neúčasti rozhodčího), řídí se ustanoveními,
uvedenými v Čl. 9 Řádu rozhodčích.

15. Hlášení výsledků:

a) Vedoucí domácího družstva je povinen elektronicky zaslat řádně vyplněný Zápis o utkání
s výsledkem utkání (formulář jek dispozici na stránkách PKS), a to nejpozději následující den
po skončení utkání na e-mailovou adresu příslušného skupináře. Zápis o utkání v papírové
podobě musí být podepsán oběma vedoucími družstev nebo jejich zástupci, případně
delegovaným rozhodčím. Originál zápisu vedoucí domácího družstva je povinen uchovat do
konce soutěžního ročníku. Vedoucí hostujícího družstva obdrží kopii Zápisu o utkání.
b) 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 reg. průkazu a od kterého hodu
nastoupil. Dále je třeba označit hráče, který byl střídán. Je-li střídající hráč zároveň
náhradníkem, je nutné ho rovněž označit písmenem N. U náhradníka, který není na žádné
soupisce, je nutné tuto skutečnost uvést v poznámce na zápise o utkání.
c) 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.
d) Hosté po odehrání zápasu obdrží záznamy hodů svých hráčů. V případě, že se na kuželně
nepoužívají tiskárny, zajistí domácí družstvo formuláře pro záznam hodů.
e) Vedoucí družstev jsou povinni archivovat záznamy o výkonu jednotlivých hráčů v utkání
všech kol soutěžního ročníku včetně odložených zápasů, a to až do schválení výsledku
soutěží STK.
f) Družstvo odpovídá za provinění svých hráčů (neoprávněný start apod.) vyjma přestupků
během hry.
g) Vedoucí soutěže vydává oficiální zpravodaj soutěže, kterou řídí. Zpravodaje jsou
družstvům zasílány elektronickou poštou a zároveň jsou k dispozici na stránkách PKS.
h) VV vydává oficiální zpravodaj PKS – Kuželkář, který vychází zpravidla po každém jednání
VV a STK PKS. Tento zpravodaj je k dispozici na stránkách PKS.

16. 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 se družstvu, které kontumaci zavinilo, 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).
V MP dorostu: viz samostatný Dodatek rozpisu.

17. Postupy a sestupy:

MP I – vítěz postupuje do DIVIZE a získává titul „MISTR PRAHY“, pohár, diplom a max. 8 ks
medailí. V případě odmítnutí postupuje další družstvo v pořadí. Sestupují družstva na
posledních dvou místech do nižší soutěže.
MP II až MP IV – postupují družstva na 1. a 2. místě do vyšší soutěže. Sestupují družstva na
posledních dvou místech 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 DIVIZE nebo do DIVIZE a počtu přihlášek do nového
soutěžního ročníku.
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18. Upozornění:

V závodním prostoru a v hledišti v průběhu utkání je přísný zákaz kouření. V případě
nerespektování tohoto zákazu jedním z družstev může družstvo soupeře odmítnout nastoupit
k utkání či v utkání pokračovat.

19. Pokuty:
Startovné

Za neuhrazení startovného do daného termínu bude oddílu uložena pokuta ve výši 200,- Kč

Soupisky

Za neúplné nebo nesprávně vyplněné soupisky, případně jejich pozdní odeslání, bude oddílu
uložena pokuta ve výši 200,- Kč.

Začátky utkání

Nedodržení stanoveného začátku bude pokutováno částkou 200,- Kč.

Hlášení výsledků

Opožděné odeslání, nesprávné nebo neúplné vyplnění zápisu o utkání bude pokutováno
částkou 100,- Kč. Při opakovaných nedostatcích 200,- Kč.

Kontumační výsledky

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 soutěže MP.

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.

20. Závěr:

Povinností vedoucích družstev je obeznámit hráče s tímto Rozpisem a řídit se jím.
Tento rozpis musí být spolu se sportovně technickými předpisy ČKA k dispozici na kuželně
při každém utkání.

V Praze dne 30. 5. 2014

Jaroslav Pleticha
předseda STK PKS
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PŘIHLÁŠKA
do soutěží organizovaných PKS
do soutěžního ročníku 2014 / 2015

Oddíl ……………………………… přihlašuje
Družstvo

Dráha

Hrací den

Skupina MP

Čas zahájení
utkání

Střídání s jiným
družstvem
v jednom hracím
dni

Poznámka:

Počet hráčů do soutěže Mladá Praha - nezávazně:
Kontakty (příjmení / e-mail):
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PŘÍLOHA

ROZPISU

Mistrovství hl.m. Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS
a Mistrovství hl.m. Prahy tříčlenných družstev dorostu na 3 x 100 HS
pro soutěžní ročník 2014 / 2015

Kódy – variabilní symboly kuželkářských oddílů a klubů ČKA
Každý kuželkářský oddíl a klub, registrovaný v ČKA, má vlastní šestimístný kód. Ten je využíván jak pro registraci členů
oddílů, tak i pro provádění veškerých plateb pro ČKA či krajské svazy (pokud nemají kódy odlišné) prostřednictvím
složenek nebo při bezhotovostním převodu finančních prostředků.
Kód oddílu je součástí variabilního symbolu, uváděného při poukazování plateb. Variabilní symbol je desetimístný a
uvádí se následně:

19kkooppdd
1.

První dvojčíslí označuje sportovní odvětví kuželky 19 (jednotný kód v rámci ČUS, významný především pro úhrady
krajským svazům).
Následuje šestimístný kód oddílu (první dvojčíslí kk označuje kraj, druhé oo okres a třetí pp pořadí oddílu v okrese). Při
platbách jinými právnickými či fyzickými osobami lze nahradit šesti jedničkami.
Poslední dvě čísla dd označují druh platby:

2.
3.

11 startovné v dlouhodobých soutěžích (liga, KP, Pohár ČKA a pod.)
12 startovné v jednorázových soutěžích (M-ČR, KP a pod.)
13 členské úhrady oddílů, které nejsou členy ČSTV
21 úhrada školení, seminářů
22 úhrada jiných akcí
31 disciplinární poplatky (vklady, pokuty)
32 registrační poplatky
41 úhrada svazových tiskovin (časopis)
51 úhrada za reklamu
Příklad:
Označení pro platbu za startovné pro Sokol Kobylisy bude vypadat takto: 1 9 0 1 5 0 0 1 1 2

Seznam oddílů hrajících soutěže PKS s jejich kódy.
Sokol Kobylisy

PH

ČUS

015002

TJ Čechie Karlín

PH

ČUS

015004

KK DP Praha

PH

ČUS

015005

VŠTJ FS

PH

ČUS

015006

KK Konstruktiva

PH

015008
015009

KK Slavoj Praha
SK Meteor Praha

015010

TJ Praga

015019

TJ Astra Zahradní Město

PH
PH

015020
015023

SK Žižkov
TJ ZENTIVA Praha

015001

TJ Radlice

PH

ČUS

015012

SC Radotín

PH

ČUS

015013
015014

SK Rapid Praha
KK Slavia Praha

PH

ČUS

PH

ČUS

ČUS

015015

AC Sparta Praha

PH

ČUS

PH

ČUS

015016

SK Uhelné sklady Praha

PH

ČUS

PH

ČUS

PSK Union Praha
TJ Sokol Praha-Vršovice
Slavoj Velké Popovice

ČUS

ČUS
ČUS

015017
015018
025103

PH
PH
Středočeský

ČOS
PY ČUS

PH

ČUS

025201

TJ Sokol Rudná

Středočeský

PZ ČOS

PH

ČUS

015011
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DODATEK
k Rozpisu Mladé Prahy jednotlivců
pro ročník 2014/2015

I. Soutěž jednotlivců Mladá Praha
1.

Tato soutěž je určena pro dorostence, dorostenky, žáky a žákyně z oddílů hrající soutěže PKS.

2.

Hraje se v disciplíně 100 HS. Jednotlivé kuželny propůjčují oddíly bezplatně.

3.

Hraje se turnajovým způsobem na 10 turnajů, z nichž do celkového pořadí bude započítáno 8 nejlepších výsledků.

4.

V jednotlivých turnajích se boduje prvních 15 hráčů, a to tak, že první obdrží 15 bodů všichni další vždy o bod méně,
až 15 hráč obdrží 1 bod. Ostatní startující hráči zůstávají bez bodu. V případě rovnosti v součtu poražených kuželek
v jednotlivém turnaji rozhoduje o pořadí lepší dorážka hráče, při stejné dorážce nižší počet chybných hodů. Pokud i tento
počet bude stejný, budou body děleny a započteny oběma hráčům stejně (dělené umístění).

5.

Časový harmonogram pro podzimní část 2014/2015 dorostu bude rozeslán vedoucím družstev na základě přihlášek do
soutěže.

6.

Začátky jsou stanoveny v pátek vždy na 16.00 hodin a v sobotu a neděli (svátek) na 9.00 hodin

7.

Na každý turnaj jmenuje PKS ze svých řad garanta a rozhodčího. Garant řídí turnaj a po jeho skončení odešle kompletní
výsledky skupináři soutěže na adresu jzimakova@tiscali.cz.

8.

Vedoucí družstev nejpozději ve čtvrtek před každým turnajem nahlásí garantovi turnaje počet startujících hráčů, aby
garant mohl upřesnit zahájení startu. Pokud tak oddíl resp. vedoucí družstva neučiní, bude to bráno, že se turnaje
nezúčastní.

9.

V případě nedostavení se přihlášeného hráče (hráčky) na turnaj bez omluvy, bude oddíl pokutován částkou 100,- Kč za
každého nedostaveného hráče (hráčku).

10. Po odehraných 10ti turnajích, nejlepších 8 hráčů podle počtu získaných bodů postupuje do finále, které bude sehráno
play-off (vyřazovacím) systémem takto:
Disciplína:

60 HS

Hrací systém:

Ve finále proti sobě nastoupí vyřazovacím způsobem hráči:
1. proti 8., 2. proti 7., 3. proti 6., 4. proti 5.
Vítězný hráč z každé dvojice postupuje do finále. Poražený hráč startuje v malém finále.
Po úvodním vyřazovacím startu následuje po přestávce nejdříve malé finále a následně finále
čtyř nejlepších hráčů.
Vítěz finále se stává vítězem celého ročníku.

11. Vítěz každého turnaje obdrží věcnou cenu. Věcnou cenu obdrží také všichni hráči, kteří se probojují do finále.
12. Všechna další ustanovení se řídí Sportovně technickými předpisy ČKA z r. 2011.

V Praze dne 28. 5. 2014

Jaroslav Pleticha
předseda STK PKS
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Podmínky pro družstva PKS
startující v Divizi AS pro ročník 2014/2015
1.

Oddíl, který má družstvo v divizní soutěži, musí mít v soutěžním ročníku 2014/2015 zařazeno družstvo
v některé mistrovské soutěži dorostu a toto družstvo musí řádně absolvovat celý soutěžní ročník.

2.

Pokud oddíl nesplní tuto podmínku, musí hráči tohoto oddílu dorostenecké či žákovské kategorie v rámci svých
soutěží odehrát dohromady alespoň 20 startů, přičemž jednomu hráči se započte nejvýše 8 startů. Do tohoto počtu
je možno započítat pouze a jen starty v soutěži Mladá Praha a Poháru mladých nadějí a Mistrovství Prahy případně
Mistrovství ČR.

3.

Není-li oddíl schopen splnit podmínky uvedené v písm. a/ nebo b/ vlastními silami, může uzavřít písemnou dohodu
s jiným oddílem, který ji splní místo něj. Tato písemná dohoda musí být předložena STK nejpozději do zahájení
soutěže.

4.

V případě nesplnění podmínky pod písm. a) s případným využitím možností uvedených pod písm. b/ nebo c/,
zaplatí družstvo poplatek ve výši 2000,- Kč nejpozději do 24. 8. 2014 na účet PKS 7836011/0100 s uvedením
variabilního čísla, kterým je číslo, pod kterým je oddíl veden u ČKA (viz příloha Rozpisu MP 2014/15). Tuto částku
nelze zaplatit dodatečně.

5.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek bude příslušné družstvo považováno za přednostně sestupující
bez ohledu na jeho umístění v soutěži.

6.

Družstva startující v Divizi pro ročník 2014/2015 se řídí rozpisem, který vydává VV SKKS společně s VV PKS.

Jaroslav Pleticha
předseda STK PKS
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