
 
 
 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
1. Plzeňská hra 
1. Dlouhodobá soutěž šestičlenných družstev se hraje dvoukolově (podzim - jaro) případně jednokolově 

systémem každý s každým podle platných pravidel pro Plzeňskou hru. V závěru soutěže může být 
vypsáno Play-Off. 

2. Soutěž je určena pouze pro registrovaná družstva, tvořené řádnými členy Kuželkářského klubu 
podnikové organizace ECHO naší firmy. Podmínky členství v klubu jsou definovány ve Statutu 
Kuželkářského klubu. 

3. Systém soutěže určuje Výbor klubu před zahájením každého ročníku. Zároveň stanovuje v případě 
potřeby postupová a sestupová kritéria pro soutěže. Preferuje se přímý sestup a přímý postup. 

4. Hrací systém je uveden v Rozpisu pro daný soutěžní ročník. 

5. Hrací dny: pond ělí a úterý . V případě státního svátku se termín vhodně upraví. 

6. Začátky utkání: 16:00, 17:30 a 19:00. 

7. Družstvo, které je podle rozpisu uvedeno v zápisu o utkání jako domácí, zahajuje zápas na dráze č.1, a 
družstvo uvedené jako hosté na dráze č.2. Po odehrání celé dráhy si družstva dráhy vymění.  
Pro rozcvičení před zápasem mohou družstva použít pouze dráhu, na které zahajují utkání. To 
znamená domácí družstvo dráhu č.1 a hosté dráhu č.2. 

8. Střídat je povoleno v libovolný okamžik rozehraného utkání. Střídající hráč musí být zapsán na 
soupisce družstva. Střídající hráč musí dokončit utkání, popřípadě může být sám vystřídán dalším 
střídajícím hráčem. V zápase je povoleno střídat maximálně dvakrát. Pro individuální hodnocení se 
počítá pouze výsledek celého odehraného utkání. 

9. Do tabulky soutěže se za vítězství započítávají 2 body, za remízu 1 bod a za porážku se nepřiznává 
žádný bod. Dále se pro každé družstvo počítá skóre, což jsou součty všech získaných a ztracených 
hlavních bodů ve všech odehraných zápasech. A konečně se počítá průměr družstva na utkání, což je 
součet dosažených bodů / počet odehraných utkání. 

10. O celkovém umístění družstev v tabulce rozhoduje počet bodů.  

11. V případě rovnosti bodů v  tabulce soutěže rozhoduje o lepším umístění vyšší rozdíl celkového skóre 
družstva ze všech odehraných utkání a v případě rovnosti skóre pak lepší průměr družstva ze všech 
utkání. 

12. Každý hráč smí hrát pouze za jedno družstvo a musí být uveden na soupisce tohoto družstva. Soupisky 
platí vždy pro polovinu soutěže (podzimní a jarní část) a musí být odevzdány v termínu určeném 
Rozpisem soutěže. Maximální počet hráčů, kteří startují za jedno družstvo v celé sezóně, je 12. 

13. Dopsat dalšího hráče na soupisku je možné kdykoliv v průběhu soutěže, pokud tento hráč není uveden 
na soupisce jakéhokoli jiného družstva. Nově zapsaný hráč musí být řádně registrovaný člen klubu. 

14. Přestupy jsou povoleny pouze v přestávce mezi podzimní a jarní částí soutěže a samozřejmě i 
v přestávce mezi jednotlivými ročníky soutěže. 

15. V případě neoprávněného startu hráče bude celý zápas kontumován ve prospěch soupeře. 

16. Ve výjimečných a odůvodněných případech je povoleno jednotlivým hráčům zápas předehrát a pouze 
v případě nepředvídatelné p řekážky  i dohrát. Pouze však do konce následujícího kola po řádném 
termínu utkání  (typicky do úterý) podle rozlosování soutěže. S předehrávkou - dohrávkou a 
podmínkami odehrání musí oba kapitáni souhlasit a předem dohodnout způsob kontroly regulérnosti 
výsledků.  

17. U hráče, který utkání předehrál, musí být v zápisu o utkání uvedeno „P“. Podobně v případě dohrávky 
musí být v zápisu uvedeno „D“. 



18. V případě, že nebude bez závažných důvodů utkání dohráno v termínu uvedeném v bodě 16., nebude 
na pozdější výsledky brán zřetel a platí výsledek dosažený na dráze v řádném termínu. 

19. V případě, že se utkání z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, je povinnost obou kapitánů dohodnout 
náhradní termín zápasu v co nejkratším možném termínu, nejpozději však před koncem dané části 
soutěže. V případě, že se utkání neuskuteční do konce soutěže, bude kontumováno v neprospěch 
družstva, které prokazatelně zavinilo odklad (např. se dostavilo v původním termínu k utkání 
v nedostatečném počtu a utkání tak nebylo odehráno, nebo bylo iniciátorem odkladu). 

20. Družstvo, které se nedostaví k utkání bez omluvy, je v daném utkání diskvalifikováno a utkání bude 
kontumováno ve prospěch soupeře. V případě druhého případu neomluvené absence bude provinilé 
družstvo vyloučeno ze soutěže. 

21. Po utkání zkontrolují oba kapitáni zápis o utkání v počítači. 

22. Kapitáni družstev mohou vznést námitky proti výsledku nebo nějakým okolnostem utkání a uvést je do 
zápisu o utkání. Další možností je vznést námitky později u vedoucího soutěže. 

23. V případě jakýchkoli chyb v zápisu o utkání, platí vždy správné  součty a výsledek utkání může být 
v případě nutnosti korigován. 

24. V případě nedokon čení či neuskute čnění utkání  v řádném termínu je povinen kapitán družstva, které 
nemá odehrány všechny položky, v případě neodehrání celého utkání pak kapitáni obou družstev, 
vhodným způsobem o této skutečnosti informovat vedoucího soutěže, a to nejpozd ěji  druhý den  po 
řádném termínu utkání (e-mailem, sms, telefonicky apod.) 

25. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech vynese vždy Řídící komise soutěží. 

26. Nově vytvořená družstva budou vždy v novém ročníku zařazena do nejnižší soutěže. 
 

2. Pohár KK Chemi čka Sokolov 
1. Dlouhodobý Pohár KK Chemička Sokolov šestičlenných družstev se hraje na 6 × 60 hodů sdružených. 

2. Soutěž je určena pouze pro registrovaná družstva, tvořené řádnými členy kuželkářského klubu 
podnikové organizace ECHO naší firmy. Podmínky členství v klubu jsou definovány ve statutu 
Kuželkářského klubu. 

3. Pro Pohár platí stejné soupisky jako pro dlouhodobou soutěž v Plzeňské hře (viz. kapitola 1). 

4. Hrací systém určuje Výbor klubu před zahájením každého ročníku. Hrací systém je uveden v Rozpisu 
pro daný soutěžní ročník. 

5. Hrací den pro Pohár je středa (15:00 a 18:00), výjimečně i jiný den, konkrétní termíny jsou uvedeny 
v Rozlosování. 

6. Bodování p ři turnajovém zp ůsobu   
Celkový výkon družstva je dán součtem celkových výkonů všech hráčů. Pro určení pořadí platí nejdříve 
celkový výkon. Při shodném výkonu rozhoduje lepší výkon v Dorážkové a následně menší počet 
chybných hodů. 

7. Bodování hrá čů při přímém zápasu družstev   
Porovnají se dosažené výkony v celé disciplíně všech hráčů, uvedených v sestavách družstev na 
pořadových místech. Za dosažení vyššího výkonu získá hráč 2 body, při stejném výkonu získají oba 
hráči po jednom bodu, za nižší výkon se přizná 0 bodů.  
Za vyšší celkový výkon družstva se přiznají 4 body. Při stejném výkonu se přizná oběma družstvům po 
2 bodech. Za nižší výkon se přizná 0 bodů.  
Celkový počet bodů získaných družstvem v utkání je dán součtem bodů získaných dle bodů 5 a 6.  
Vítězem utkání se stává družstvo s vyšším celkovým počtem takto získaných bodů. Celkový výsledek 
utkání se vyjádří jako poměr – skóre – celkového počtu bodů domácího a hostujícího družstva (např. 
12:4, 8:8, 0:8 apod.). 

8. V případě Play-Off postupuje do dalšího kola družstvo, které získá v zápasu více bodů.  

9. V případě nerozhodného výsledku 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. 

10. Při turnajovém způsobu soutěže každý hráč družstva, které je podle rozpisu uvedeno v zápisu o utkání 
jako domácí, zahajuje zápas na dráze č.1 a hráč družstva uvedeného jako hosté na dráze č.2. Po 
odehrání celé dráhy si hráči družstva dráhy vymění. 

11. Při vyřazovacích soubojích je lépe umístěné družstvo v základní části vždy uvedeno jako domácí . 

12. Hrací systém, pořadí zápasů a rozlišení družstev na domácí a hosty budou určeny Rozpisem soutěží 
v dané sezóně. Může být přihlédnuto k výsledkům předchozího ročníku dlouhodobých soutěží v 
Plzeňské hře nebo v Poháru KK Chemička Sokolov. 

13. Samostatné předehrávky či dohrávky v Poháru jsou při přímém souboji družstev zcela vylou čeny . Ve 
zcela výjimečných případech je přijatelná pouze předehrávka dvojice hráčů (tedy hra proti soupeři). Při 
turnajové hře jsou předehrávky přípustné za dodržení všeobecných podmínek. 

 

3. Turnaje 
1. Veškeré náležitosti turnajů jsou upraveny samostatnými rozpisy příslušných turnajů. 
 
 
Dokument nabývá platnosti dnem 1. 10. 2014. 
Hanuš Slavík 


