ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012-2013
Liga
1.

Ligové soutěže se zúčastní 11 družstev. Soutěž se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle
rozlosování zápasů, uvedeném v samostatném dokumentu. Celkem se odehraje 110 utkání (každé
družstvo 20 utkání).

2.

Losovací čísla pro ligu :
1
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Štíři
Prodejx
Kontakt
Proxima
C.H.A.N.C.E.
Lvice
Kotelna
Korund
OHM
Dravex
Spajci

3.

Hrací termíny Ligy jsou zveřejněny v dokumentu Rozlosování ročníku 2012-2013 a v Termínovém
kalendáři 2012-2013.

4.

Konečné pořadí Ligy může být využito při sestavování soutěží v příštím soutěžním ročníku.

Pohár KK Chemička Sokolov
1.

Pohár KK Chemička Sokolov proběhne ve dvou fázích.

2.

Základní část bude sehrána systémem vzájemných utkání, a to každý s každým ve dvou skupinách po
5 a 6 družstvech. Družstva se utkají na 6×60 hs. Pořadí ve skupinách základní části se určí dle běžných
kritérií pro určení pořadí – počet bodů, skóre, průměr poražených kuželek. První dvě družstva z každé
skupiny postupují do Play-Off.

3.

Nasazení do skupin bylo vylosováno ze dvou košů. První koš – nejlepší 4 z Poháru ročníku 2011-2012 –
po dvou; druhý koš – ostatních 7 družstev. Počet družstev ve skupinách byl také vylosován.
Skupina A: Kontakt, C.H.A.N.C.E., Štíři, Korund, Lvice, Proxima
Skupina B: Prodejx, Kotelna, OHM, Spajci, Dravex
Ve skupině A sehrají družstva 15 utkání (každé družstvo 5), ve skupině B sehrají družstva 10 utkání
(každé družstvo 4).

4.

V základní části píší oba kapitáni sestavu pro utkání samostatně bez znalosti sestavy soupeře. Před
utkáním si sestavy vzájemně ukáží a napíší do zápisu o utkání.

5.

Losovací čísla a termíny utkání ve skupinách budou uvedena v dokumentu Rozlosování všech soutěží.

6.

Play-Off se hraje systémem vzájemných utkání družstev vyřazovacím způsobem. Do semifinálových
dvojic se družstva nasadí podle pořadí ze skupin „křížem“ podle klíče: A1-B2, B1-A2. Jako domácí je
považováno vítězné družstvo z každé skupiny (A1 a B1). Vítězové semifinále postupují do finále. Ve
finále je jako domácí uvedeno družstvo s vyšším průměrným náhozem ze všech dosavadních startů.
V zápasech Play-Off důsledně platí ustanovení Pravidel – kap.2, bod 4. o tvorbě sestav. Dále má lépe
umístěné družstvo právo určit pořadí drah (viz Pravidla kap.2, bod 6).

7.

V případě nerozhodného výsledku utkáni v Play-Off následuje tzv. náhlá smrt, kterou sehrají ti hráči
obou družstev, kteří zakončovali utkání a rozhozové hody zahajují na těch drahách, na kterých ukončili
svůj řádný start. Při náhlé smrti odehraje každý hráč tři hody do plných a postupujícím družstvem se
stane družstvo, jehož hráč dosáhne vyššího počtu poražených kuželek v rozhozových hodech. Pokud

po sérii rozhozových hodů nepadne rozhodnutí, pokračuje systém náhlé smrti další sérií (až do
rozhodnutí), před kterou si vždy hráči vymění dráhy. Pro odehrání tří hodů v náhlé smrti není stanoven
časový limit. Hráči se v provádění hodů pravidelně střídají. Sérii hodů vždy začíná hráč na dráze č.1.
8.

V Poháru není možné předehrát či dohrát svůj start samostatně. Pokud nebude vyhnutí, tak jakýkoli
start mimo oficiální termín utkání musí být zásadně proti hráči ze soupeřova družstva.

9.

Při utkání se obvyklým způsobem vyplní přiložený papírový zápis o utkání. Po každém utkání je domácí
družstvo povinno vyplnit formulář zápisu o utkání v elektronické formě ve formátu MS Excel
(formulář je k dispozici ke stažení na stránkách klubu) a ten odeslat v den utkání vedoucímu soutěží
e-mailem na adresu hslavik@volny.cz. U večerních utkání je možné odeslat formulář následující den po
utkání. Vyplněný formulář se odesílá vždy, a to i v případě, že utkání nebylo dokončeno. Zbývající
výkony se doplní později. Vyplněný papírový formulář a zápisy hodů z tiskáren se odevzdají ke kontrole
obvyklým způsobem

Soutěž jednotlivců na 100 hs
1.

Disciplína 100 hodů sdružených se hraje podle platných pravidel kuželkářského sportu (vydala ČKA
v roce 2012).

2.

Soutěž se vypisuje odděleně pro muže a ženy.

3.

Každý člen klubu má možnost v podzimní i jarní části soutěžního ročníku absolvovat až 4 starty, které
se všechny započítají. Celkem tedy může hráč započítat až 8 výkonů. Datum rozdělující soutěžní ročník
je 31. 12. 2012. Zájemci o start v Přerově musí všechny své podzimní starty absolvovat do 30. 11. 2012.

4.

V jednom dni je možné absolvovat pouze jeden start.

5.

U této soutěže se nevypisují pevné termíny. Hráči jsou povinni nahlásit svůj start předem
prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách klubu. V krajním případě lze použít telefon,
ale vždy před startem. Není povoleno započítávat výkony z jiných soutěží (např. Karlovarská liga či
přátelská utkání apod.). Soutěž jednotlivců má při zajišťování termínů stejnou prioritu jako pronájem
kuželny pro členy klubu a v případě externího pronájmu musí ustoupit.

6.

Po absolvování startu musí hráč nahlásit svůj výkon prostřednictvím příslušného formuláře na
stránkách klubu v den startu (při startech po 20 hodině je možné nahlásit výkon následující den po
startu). Poté hráč musí doložit svůj výkon zápisem z tiskárny, který předá obvyklým způsobem
vedoucímu soutěží. Je vhodné, aby startovali zároveň dva hráči.

7.

Každý start je zpoplatněn ve výši 20 Kč. Pokud bude hráč hrát sám, zaplatí 40 Kč.

8.

Celkové pořadí je dáno součtem všech výkonů a bude prezentováno jako průměr. V případě rovnosti
rozhoduje dorážka a dále počet chyb. Konečný termín pro záznam výkonů je 30. 4. 2013.

9.

V případě, že hráč neabsolvuje všech 8 startů, bude klasifikován v pořadí za všemi hráči, kteří
absolvovali plný počet startů. Pořadí hráčů bude sestupující – 7 startů, 6 startů, 5 startů, 4 starty, 3
starty, 2 starty, 1 start.

10. Prvních 20 hráčů pořadí Poháru jednotlivců obdrží body do Grand Prix ve dvojnásobné hodnotě, tedy
stejně jako za průměr v ligové soutěži. Pokud se umístí na bodovaném pořadí hráč bez plného počtu
startů, dostane pouze tolik bodů, kolik absolvoval startů.
11. Konečné pořadí v turnaji bude použito jako výchozí pro druhý turnaj ve sprintu.
12. Na základě podzimních výsledků bude provedena nominace na tradiční turnaj v Přerově. Na základě
celkových výsledků bude provedena nominace na sportovní hry OS ECHO.

Turnaje ve sprintu
1.

Sprint se hraje podle platných pravidel kuželkářského sportu (vydala ČKA v roce 2012) na 2×20 hs, při
nerozhodném stavu rozhoduje náhlá smrt. Pravidla Sprintu popisuje přesně Soutěžní řád kuželkářského
sportu čl. 22 odst. 4.

2.

Turnaj se vypisuje odděleně pro muže a ženy. Proběhnou dva turnaje ve sprintu.
Do prvního turnaje se kvalifikuje prvních 16 mužů a prvních 8 žen z konečného pořadí jednotlivců dle
průměrů v Lize v Plzeňské hře za podzimní část soutěže.
Do druhého turnaje se kvalifikuje prvních 16 mužů a prvních 8 žen z konečného pořadí Soutěže
jednotlivců na 100 hs.

3.

Hráči jsou nasazeni do pavouka turnaje dle pořadí soutěže, ze které se do turnaje kvalifikovali. Pokud
hráč odmítne účast, pořadí kvalifikovaných pro nasazení se posunuje. Posun nasazení je možný do 24
hodin před zahájením soutěže. Viz bod 7 a 8.

4.

Z dvojice soupeřů postupuje do dalšího kola vítěz, poražený je z turnaje vyřazen s výjimkou poražených
semifinalistů, kteří sehrají utkání o 3. místo.

5.

Nenastoupí-li se hráč k utkání, postupuje jeho přítomný soupeř bez boje. Nenastoupí-li se ani jeden
z dvojice soupeřů, nepostupuje do dalšího kola nikdo a soupeř v dalším kole bude mít volný los.

6.

Hráči získají za umístění body do Grand-Prix:
Vítěz – 20, druhý – 15, třetí – 12, čtvrtý – 10, poražení čtvrtfinalisté – 6, poražení osmifinalisté – 3.
U žen je bodování stejné, kromě osmifinále, které se nehraje.
Hráč, který k turnaji nenastoupí, nezískává žádný bod.

7.

Pavouk pro soutěž mužů s předpokládanými začátky startů:

8.

Pavouk pro soutěž žen s předpokládanými začátky startů:

Různé
1.

Termínový kalendář soutěžního ročníku a Rozlosování Ligy a Poháru jsou vydány jako samostatné
dokumenty.

2.

Složení Řídící soutěžní komise v tomto ročníku: Hanuš Slavík, Jiří Guba, Štěpán Diosegi.

Hanuš Slavík
Staré Sedlo, 3. 10. 2012

