SK Solnice – oddíl kuželek

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
1. Organizace soutěže
1.1. Název soutěže
Oficiální název prezentovaný ve všech dokumentech související s touto soutěží je:
SOLNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH

1.2. Sportovní odvětví
KUŽELKY

1.3. Pořadatel
Pořadatelem amatérské kuželkářské soutěže SOLNICKÁ LIGA
NEREGISTROVANÝCH (dále jen „SLN“) je sportovní klub „SK Solnice – oddíl
kuželek“.

1.4. Místo konání soutěže
Dráhy kuželkářského klubu „SK Solnice – oddíl kuželek“.

1.5. Řízení soutěže
Řízením soutěže SLN je pověřen řídící orgán, který jmenuje výkonný výbor SK
Solnice – oddíl kuželek. Řídící orgán má 2 členy, kteří vykonávají funkci ředitele a
rozhodčí soutěže.
Ředitel soutěže: Dusbaba Milan
Telefon: 777 103 822
E-mail: milan.dusbaba@skoda-auto.cz

Hlavní rozhodčí: Sonnevend Vladimír
Telefon: 736 190 496
E-mail: kuzelky.solnice@seznam.cz
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2. Technická ustanovení
2.1. Přihlášení do soutěže
Družstvo, které se chce zúčastnit SLN musí podat písemnou přihlášku. Přihláška
(soupiska) bude k vyzvednutí přímo na kuželně nebo ji bude možno stáhnout z našich
webových stránek www.solnice-kuzelky.banda.cz.
Přihláška musí být řádně a pravdivě vyplněna hůlkovým písmem. Hráč svým
podpisem na přihlášce potvrzuje účast v SLN. Přihláška musí být předána do
uvedeného data řediteli soutěže, který spolu s vedoucím přihlašovaného družstva
potvrdí podpisem datum přihlášení družstva. Po předání přihlášky je nové družstvo
oficiálně přihlášeno do nové soutěže SLN a na jeho hráče včetně případných
náhradníků se vztahuje povinnost respektovat tento soutěžní řád.
Všichni přihlášení hráči i případní náhradníci startují v soutěži SLN na vlastní
nebezpečí.
Náhradník, který není uveden na přihlášce, je povinen se před hrou seznámit se
soutěžním řádem – za to odpovídá vedoucí družstva. Hráč (ka) nemůže být zapsán na
více přihláškách ve stejné ligové soutěži. Pokud na soupisce není uveden náhradník,
tak může vedoucí družstva požádat řídící orgán soutěže o jeho zařazení na přihlášku
(soupisku) i během soutěže.

2.2. Startovné
Pro soutěžní část je stanoveno startovné ve výši 120,-Kč/ za utkání. Startovné
slouží k úhradě nákladů na organizaci soutěže, technický provoz kuželny a provozní
výdaje. Startovné určuje před každou začínající soutěží výkonný výbor SK Solnice –
oddíl kuželek. Dle počtu přihlášených družstev budou vytvořeny skupiny –
předpokládáme, že každé družstvo odehraje 6 utkání. Startovné bude splatné
nejpozději k prvnímu startu do soutěže neregistrovaných.

2.3. Definice družstva
Soutěžní družstvo je dvoučlenné a mohou v něm hrát muži, ženy nebo může být
smíšené + náhradníci. Družstvo má vlastní název, pod kterým je prezentováno ve
všech dokumentech. Každé družstvo má vlastního vedoucího (uveden na přihlášce),
který je kontaktní osobou pro vedení soutěže a pro ostatní vedoucí družstev.
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2.4. Rozlosování
Rozlosování soutěže provádí řídící orgán soutěže s ohledem na jednotlivé
požadavky družstva uvedené na přihlášce (pracovní směny, jiné soutěže, atd.). Návrh
rozlosování bude proveden přibližně týden po odevzdání přihlášek a bude k dispozici
na webu a v omezeném množství na kuželně. Rozpis soutěže bude připraven
k vyzvednutí jednotlivými hráči na kuželně a na www.solnice-kuzelky.banda.cz.

2.5. Rozdělení družstev do jednotlivých ligových soutěží
Celá SLN bude rozdělena do ligových soutěží, ve kterých hraje 7 družstev,
výjimkou můžou být poslední ligy. Na konci každého soutěžního ročníku poslední
dvě družstva z každé ligy (kromě poslední ligy) sestoupí do nižší soutěže a první dvě
družstva z každé ligy (kromě 1. ligy) postoupí do vyšší soutěže. Je-li do soutěže
přihlášeno nové družstvo, tak se automaticky zařadí do nejnižší ligy. Pokud se na
začátku soutěžního ročníku přihlásí jiný počet družstev, než předcházející ročník, tak
o rozdělení družstev do jednotlivých soutěží rozhoduje řídící orgán SLN.
První družstvo z 1. ligy se na konci soutěže stává vítězem celé SLN.
Po odehrání všech soutěží bude pro první dvě družstva ze všech lig uspořádán
finálový turnaj – hrací systém bude upřesněn později.

3.1.Hrací systém
Hraje se soutěž družstev na 2x60 hodů sdružených. Družstvo se dostaví nejpozději
10 minut před stanoveným začátkem utkání. Čekací doba je 5 minut, ale pouze
v případě, že někdo z družstva, které včas nedorazilo k utkání, telefonicky kontaktuje
soupeře nebo technický dozor konající službu. Po uplynutí této čekací doby prohrává
družstvo, které k utkání nenastoupilo kontumačně 6 : 0.
V jednotlivých skupinách se hraje systémem každý s každým. Každý hráč může
v každém jednotlivém utkání družstev startovat jenom jednou. Hraje se dle sportovně
technických předpisů kuželkářského sportu. Hráč družstva, které je v rozlosování
napsané jako domácí, začíná na dráze číslo1. Každá regulérně sražená kuželka
znamená jeden bod. Výkon hráče je dán součtem všech dosažených bodů. Každý
hráč koulí 60 hodů sdružených systémem:
• Na první dráze – 15 hodů do plných a 15 hodů do dorážky
• Na druhé dráze – 15 hodů do plných a 15 hodů do dorážky
Hrací doba je 12 minut na 30 hodů sdružených. Na cvičné hody jsou stanoveny
2 minuty + poslední cvičný hod. Hráči soupeřících družstev hrají na dráze proti sobě
www.solnice-kuzelky.banda.cz
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– 1hráč družstva č.1 x 1 hráč družstva č.2 a potom 2hráč družstva č.1 x 2hráč
družstva č.2. Hráči družstva si pořadí ve kterém půjdou hrát určují libovolně.
Hracími dny bude pondělí, čtvrtek od 16 do 21 hod. a neděle od 16 do 21 hod.,
pořadatel si vyhrazuje změnit rozlosování na základě potřeb kuželkářského oddílu.

3.2.Hodnocení
V utkání vítězí družstvo, které získá větší počet dílčích bodů. Utkání může skončit i
remízou. Za vítězství si družstvo připisuje 2 body a za remízu 1 bod do celkové
tabulky. Hráči hrající proti sobě si rozdělují 2 dílčí body – za vítězství 2 body a za
remízu 1 bod. To družstvo, které má vyšší celkový počet sražených kuželek než
družstvo soupeře, získává další 2 dílčí body nebo pokud mají družstva stejný celkový
počet sražených kuželek, tak získávají každý 1 dílčí bod. Celkově se tedy rozděluje 6
dílčích bodů.
Do tabulky se započítávají dosažené body. Čím více bodů, tím lepší umístění
v tabulce. Při rovnosti dosažených bodů se jako druhé kriterium započítává celkové
skóre dílčích bodů družstva a bude-li i toto stejné, tak se bere v potaz lepší celkový
průměr sražených kuželek na zápas.
Výsledky jednotlivých hodů hráčů si mohou nehrající hráči zaznamenat do
připravených formulářů.
Celkové výsledky zapíše do zápisu osoba vykonávající technický dozor na kuželně.
Vedoucí obou družstev a osoba konající službu zápis po ukončení utkání podepíšou.

3.3.Přeložení utkání
Po zahájení soutěže nebude možné měnit termíny, výjimkou je pouze nemoc, nebo
pracovní záležitosti. Maximálně využít možnosti startu náhradníka.
V případě neodkladné nutnosti si vedoucí družstva, které chce přeložit utkání,
uvědomí o této skutečnosti nejdříve vedoucího družstva soupeře a poté někoho
z řídícího orgánu soutěže s uvedením důvodu pro přeložení utkání. Utkání je možné
přeložit nejpozději 5 dnů před řádným termínem utkání. Společně dohodnou nový
termín utkání – maximálně do 14 dní od data řádného rozlosování, o kterém uvědomí
technický dozor na kuželně, nebo pracovníky vedení soutěže. Nesplněním těchto
podmínek se družstvo vystavuje nebezpečí kontumace utkání ve prospěch soupeře.
Pokud dojde k nějaké zvláště důležité nepředvídatelné události, která nastane méně
než 5 dní před termínem utkání, tak je řešení plně v kompetenci ředitele nebo
hlavního rozhodčího soutěže.
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3.4.Protest
Námitky k utkání lze podat do 10 minut po ukončení zápasu u technického dozoru
kuželny. O řešení rozhodne řídící orgán do 3 dnů.

4. Hráči
4.1. Start hráče
V soutěži SLN mohou bez omezení startovat hráči a hráčky, kteří
•

v současnosti nehrají a nehráli 6 měsíců před zahájením SLN v žádné
soutěži pořádané ČKA - ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

•

v den zahájení soutěže jim bylo 12 let a jsou zapsáni na odevzdané
přihlášce. Pokud není hráč zapsán na přihlášce, tak hrát může, ale je omezen
dle bodu 4.2. – Start náhradníka.

•

hráč z vyšší soutěže nemůže nastoupit za družstvo nižší ligy, ani za jiné
družstvo shodné ligové účasti. Hráč z nižší SLN může nastoupit v družstvu
vyšší soutěže-doplněn jako náhradník, ale při třetím startu za jakýkoliv tým
vyšší soutěže ukončuje své působení v původním týmu a je přepsán do
soupisky týmu, s kterým odehrál poslední zápas

Výjimka: mohou zde hrát i registrovaní hráči (ky), kteří hrají jednu z těchto
soutěží – soutěž dorostu nebo pohár mládeže, a bývalí hráči B družstva
Solnice, kteří nehrají za A tým.

4.2. Start náhradníka
Náhradník, který je uveden na přihlášce (soupisce) může startovat v soutěži bez
omezení. Tento náhradník je povinen druhému družstvu sdělit, jestli je registrovaný,
podle bodu 4. 1., v nějaké soutěži ČKA. Na takto hrajícího náhradníka se vztahují
pravidla soutěžního řádu SLN (např. bude-li jeho prvním startem utkání v I.lize –
dopsán na soupisku, nemůže již startovat v nižších ligách). Stejně jako ostatní hráči
hraje na vlastní nebezpečí. Náhradníkem nemůže být hráč, který hraje vyšší ligu SLN.

4.3. Střídání hráčů
Při startu družstva (2 hráči) je povoleno jedno střídání. Střídat se může v kterékoliv
fázi startu nebo i před startem. Střídat nemůže hráč (střídající), který již do hry zasáhl.
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Střídání hráče se vždy uvede do zápisu o utkání. V zápisu se zřetelně vyznačí kdy,
nebo při kterém hodu ke střídání došlo.

5. Ostatní
Hráči nastupují ve sportovní obuvi. Pokud by tato obuv zanechávala v hracím
prostoru jakoukoliv stopu (černou nebo bílou) je hráč povinen se IHNED přezout
nebo ukončit start. Je zakázáno pokládat nápoje na ovládací pult. Obsluha restaurace
není povinna nosit objednané nápoje nebo jídlo do kuželny.
Pokud se během soutěže některé družstvo odhlásí, všechny jeho dosažené výsledky
včetně výkonů jednotlivců se anulují a soutěž se dohraje bez něj. Startovné za
družstvo se po odhlášení ze soutěže nevrací.
Každý hráč (ka) je povinen respektovat soutěžní řád SLN, provozní řád kuželny a
pokyny technického dozoru na kuželně.
Tato základní pravidla nemohou obsahovat všechny možné i nemožné případy,
které mohou v průběhu soutěže v jednotlivých zápasech nastat. Pokud dojde k
případům, které tato pravidla neřeší, bude řídící orgán soutěže případně Výbor oddílu
kuželek postupovat podle pravidel ČKA s přihlédnutím ke specifičnosti naší soutěže
tak, aby dosáhl spravedlivého rozhodnutí.

Dne: 20. 7. 2018
SK Solnice – oddíl kuželek
Předseda oddílu
Sonnevend Vladimír

SK Solnice – oddíl kuželek
Organizační pracovník
Hrubý Milan

SK Solnice – oddíl kuželek
Ředitel SLN
Dusbaba Milan
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