
 

 

ROZPIS 44.ročníku turnaje neregistrovaných 
 
  1. Pořadatel : Sportovní kuželkářský klub Primátor Náchod 

 

  2. Místo konání : Sportovní kuželkářská hala SKK Primátor Náchod – Tyršova 49 

 

  3. Termín konání :  listopad 2016 – leden 2017 

 

  4. Řízení turnaje : Mgr.František Majer – předseda SKK Náchod - ředitel turnaje 

   Ing. Jiří Doucha    - hlavní rozhodčí 

   Ing. Jiří Doucha    - zpracování výsledků 

   Tomáš Majer  kuzelky.nachod.net - webové stránky 

   Milena Mankovecká, Jaroslav Dyntera - občerstvení 

 

  5. Předpis :  Hraje se dle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského

   sportu a dle rozpisu tohoto turnaje 

 

  6. Startují :  - neregistrovaní hráči a hráčky (dále jen hráči), kteří nejsou registrovaní

    v žádném kuželkářské oddíle (klubu) v ČR včetně dorostenců a  žáků 

- registrovaní hráči, kteří z různých důvodů 1 (jeden) rok nestartovali 

v žádných soutěžích řízených jakýmkoliv územním orgánem ČKA 

- startovat mohou hráči hrající nejnižší meziokresní soutěž, kteří neměli 

žádný start ve vyšší soutěži 

 

7. Disciplína : Hrají 4-členná družstva (i smíšená s výjimkou ligy žen) v disciplíně 

4x60 hodů sdružených. To znamená 15 hodů do plných + 15 hodů 

v dorážkové s výměnou drah 

 

  8. Bodování :  Hráč-ka, který zvítězí na poražené kuželky, získá pro své družstvo dva  

body. Družstvo, které zvítězí celkově získá 4 body. V případě 

nerozhodného výsledku získá každý hráč pro své družstvo jeden bod, 

stejně se o konečné body v případě remízy podělí obě družstva. 

Družstvo, které získá více bodů, získá do tabulky dva body, při remíze 

6:6 se družstva o dva body podělí 

 

9. Postup, sestup: Do vyšší soutěže postupují vždy první dva celky dle konečné tabulky 

stejný počet, tedy dva celky umístěné na sedmém a osmém místě, 

sestupují dle stejných kritérií. Výjimka je v I.lize kde se nepostupuje a 

desáté lize, kde se nesestupuje. Uzavřená soutěž bez postupu a sestupu 

je 11. liga (horská)  

 

10. Co rozhoduje : 1.) počet bodů v konečné tabulce, 2.) počet získaných pomocných bodů 

(skóre) a 3.) dosažený průměr poražených kuželek. 

  

 



11. Časový limit :  je podle pravidel stanoven na 12 minut čisté hry na 30 hodů. V případě 

technické závady (motání kuželek apod.) se časomíra automaticky za-  

 staví. Po uplynutí času, automat sám ukončí hru. 

 

12. Cvičné hody : Před zahájením startu má každý hráč nárok na pět cvičných hodů 

(vyjma střídajících) 

 

13. Rozhodčí :  jsou delegováni pořádajícím klubem ve formě služeb na jednotlivé hrací 

dny a jejich rozhodnutí jsou závazná pro všechny účastníky 

 

14. Námitky :  je nutné podat nejpozději do 24 hodin od ukončení startu a to 

písemně spolu s vkladem 100,- Kč k rukám hlavního rozhodčího. 

V případě zamítnutí protestu tento propadá ve prospěch pořadatele, 

v opačném případě se vrací 

 

15. Začátky utkání : jsou stanoveny následným rozlosováním. Čekací doba není !!!. K utká- 

 ní se dostavte alespoň 15 minut před stanoveným začátkem 

 

16. Zápisy : je bezpodmínečně nutné uvádět celá jména a příjmení hráče. Před 

zápasem předá vedoucí družstva přítomnému rozhodčímu sestavu čtyř 

hráčů. Družstvo uvedené jako domácí začíná vždy hru na drahách 1 a 3 

hostující tým pak na drahách 2 a 4. Po podepsání zápisu vyhotoveném 

rozhodčím je výsledek právoplatný !!! 

 

17. Zahájení hry : dbejte přesně pokynů rozhodčích pro zahájení hry. Provoz je řízen 

počítačem a je vždy nutné počkat až bude ukončena hra na všech 

drahách. Vše se automaticky převoluje, a tak opět počkejte na pokyn 

pro zahájení hry. 

 

18. Střídaní : je povoleno střídat dvakrát v utkání a to kdykoliv. Vystřídaný hráč již 

nesmí zasáhnout do hry 

 

19. Střídavý start : je povolen pouze v případě, kdy v turnaji startuje více družstev stejné 

organizace (A,B,C atd.) : Startovat však mohou pouze hráči z nižší 

soutěže za vyšší a to pouze ve dvou zápasech. Třetí start znamená 

posun do družstva, kde hráč tento start uskutečnil. Start z vyšší soutěže 

do nižší není dovolen 

 

20. Ceny :  - družstva v I.lize obdrží na 1. – 3. místě diplom, medaile, pohár a 

věcnou cenu , vítěz navíc získá na rok do svého držení „Putovní pohár 

ředitele Pivovaru Náchod“ a právo postupu do kvalifikace na  

Mistrovství ČR neregistrovaných. 

 - vítězové ostatních lig obdrží diplom, pohár a věcnou cenu. 

 - jednotlivci v celkovém pořadí na 1. – 3. místě (muži a ženy) obdrží 

diplom, pohár a věcnou cenu 

 

21. Přezouvání :  za zelenou lavici je ZÁKAZ VSTUPU v obuvi ve které jste přišli. Do 

šaten a pro klíče od nich vstupujte již přezuti. Po ukončení startu a 

odchodu z haly se opět přezujte. Prosíme dodržujte !!! V hrací obuvi 

nechoďte ani do kantýny a především kouřit ven !!! 



 

22. Klubovna :  je otevřena 30 minut před zahájením hracího dne a zavírací doba je 

nejpozději 1 hodinu po posledním utkání hracího dne. Naléhavě 

žádáme hráče, aby se po utkání nejprve převlékli do civilu a teprve 

následně se šli občerstvit a ne obráceně !!! 

 

23. Obuv :  pokud hráč nastoupí v hrací obuvi, která zanechává v hracím 

prostoru jakoukoliv stopu (černou či bílou) je povinen se IHNED 

přezout, nebo okamžitě ukončit start !!! 

 

24. Kouření :  v celém areálu kuželny  platí ZÁKAZ KOUŘENÍ !!!!!!! Toto je 

povoleno pouze venku před kuželnou !!! 

 

25. Různé :  naléhavě Vás žádáme, abyste s tímto ROZPISEM obeznámili 

všechny hráče svých družstev. Předejdeme tak zbytečnému 

nedorozumění !!! 

 

Mgr. František  M a j e r, v.r.     Ing. Jiří  D o u c h a, v.r.               

       ředitel turnaje       hlavní rozhodčí turnaje 


