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Pořadatel:              

Město Zubří a oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří  

Místo konání:          

2-dráha Kuželny Zubří, Sídlištní 744, 756 54 Zubří 

Termín konání:        

listopad 2013 – březen 2014 

Hrací dny: 

Hracími dny jsou úterý a středa. Hráči družstva nemusí být v kuželně současně, ale každý 
hráč minimálně 15 minut před zahájením vlastní hry. Hra začíná v daný čas dle rozpisu, 
čekací doba je 5 minut! 

Začátky utkání: 

Budou upřesněny po uzávěrce přihlášek. Předběžné začátky jsou v 17.00, 18.30, případně 
ve 20.00 hodin. 

Předpis:                   

Hraje se dle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a dle rozpisu 
tohoto turnaje. 

Přihlášky:              

Přihláška je k dispozici přímo v kuželně nebo ji lze stáhnout nutno z městských sportovních 
stránek http://sport.mesto-zubri.cz. Řádně vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 
do 15. 10. 2013 osobně nebo emailem p. J. Randusovi (josef.randus@mesto-zubri.cz). 
Přihláška musí být řádně a pravdivě vyplněna hůlkovým písmem. Po předání přihlášky je 
družstvo oficiálně přihlášeno do soutěže a na jeho hráče se vztahuje povinnost respektovat 
tento rozpis. 

Startovné: 

Výše startovného bude upřesněno po uzávěrce přihlášek. Startovné slouží k úhradě nákladů 
na organizaci soutěže, technický provoz kuželny, provozní výdaje a ceny pro nejlepší. Musí 
být uhrazeno nejpozději k prvnímu startu do soutěže. 

Disciplína:               

Hrají 3-členná družstva (i smíšená) v disciplíně 3x60 hodů sdružených, to znamená 15 hodů 
do plných + 15 hodů dorážky s výměnou drah. 

Startují:                    

Neregistrovaní hráči a hráčky (dále jen hráči) starší 15 let, kteří nejsou registrováni 
v žádném kuželkářském oddíle v ČR včetně dorostenců. Zúčastnit soutěže se mohou 
registrovaní hráči, kteří z různých důvodů jeden rok nestartovali v žádných soutěžích 
řízených jakýmkoliv územním orgánem ČKA. Druhou výjimkou je povolení startu 
registrovaným hráčům nad 60 let. Hráč, který figuruje na soupisce jednoho družstva, nemůže 
již startovat za jiné.  

 



Rozlosování: 

Pořadatel turnaje po ukončení přihlášek připraví rozlosování, které v tištěné nebo 
elektronické podobě dodá každému startujícímu týmu. 

Rozhodčí: 

Jsou delegováni pořadatelem ve formě dozoru v kuželně a jejich rozhodnutí jsou závazná 
pro všechny účastníky. 

Systém hry:            

Soutěž hrají tříčlenná družstva systémem každý s každým dvoukolově formou vzájemných 
zápasů dle rozlosování.  

Bodování zápasů: 

Hráč, který zvítězí, získá pro své družstvo dva pomocné body. Při shodnosti 1 pomocný bod 
za remízu. Za více shozených kuželek v zápase bere družstvo 2 pomocné body. Za vítězství 
v zápase získá družstvo 2 hlavní body, v případě shodnosti pomocných bodů každé družstvo 
1 hlavní bod. Hlavní body se počítají do celkové tabulky. 

Nasazování: 

Vedoucí družstva předá přítomnému dozoru nejpozději 5 minut před začátkem zápasu 
soupisku tří hráčů + jméno náhradníka. Družstvo uvedené jako domácí začíná vždy hru na 
dráze č. 1. Po podepsání zápisu vyhotoveného dozorem je výsledek právoplatný! Námitky 
k utkání lze podat u rozhodčího jen do podepsání zápisu! 

Cvičné hody: 

Před zahájením startu má každý hráč nárok na 5 cvičných hodů (vyjma střídajících). 

Zahájení hry: 

Dbejte přesně pokynů rozhodčích pro zahájení hry. Provoz je řízen obsluhou a počítačem, 
 je vždy nutné počkat, až bude ukončena hra na obou drahách. Obsluha nastaví vše 
potřebné a opět počkejte na pokyn pro zahájení hry. 

Střídání: 

Družstvo může vystřídat jednoho hráče. Střídání je možné pouze po odehrání 30-ti hodů, 
tedy jedné celé dráhy. V případě zranění lze hráče vystřídat kdykoliv v průběhu hry. 
Dosažený výsledek se započítává do hry družstva, nepočítá se však do výsledků jednotlivce. 

Určení pořadí: 

O pořadí družstva v lize rozhoduje: 
a) počet získaných hlavních bodů družstva  
b) lepší poměr mezi pomocnými body  
c) lepší průměr shozených kuželek  
d) vzájemný zápas družstev  
e) lepší průměr v dorážce  
f) porovnání nejlepšího výkonu družstva v soutěži  
g) v případě shodnosti všech těchto parametrů bude nařízen vzájemný zápas, který určí 

pořadí. 
 



Vyhodnocení soutěže:  

1) ceny obdrží první tři družstva 
2) ceny obdrží 3 nejlepší jednotlivci, přičemž do jednotlivců jsou započítání pouze hráči, 

kteří odehrají minimálně polovinu utkání 

Výsledkový servis: 

Výsledky budou průběžně zpracovávány pořadatelem a prezentovány na nástěnce v kuželně 
a na webových stránkách http://sport.mesto-zubri.cz. Průběžné výsledky budou taky 

zveřejňovány v Zuberských novinách. 

TOP 12: 

Pro nejlepších 12 jednotlivců bude na závěr ligy připraven turnaj TOP 12. Bude vypsán na   

60 HS. Na turnaji bude rovněž provedeno vyhodnocení a slavnostní vyhlášení 1. ročníku 

Zuberské amatérské ligy v kuželkách. 

Ostatní ustanovení 

1. Všechny zúčastněné týmy jsou povinny se řídit platným Provozním řádem kuželny. 

2. Shozená kuželka je taková, kterou automat zapíše jako shozenou. 

3. V případě onemocnění více hráčů týmu, lze po dohodě vedoucích družstev a 

pořadatelem, zápas přeložit na jiný termín, maximálně do 14 dní od data řádného 

termínu. 

4. Nedostavení se ke hře znamená, že výsledek je kontumován. Hráč, který se dostavil, 

vyhrává na pomocné body 2:0, pokud se nedostaví ke hře celé družstvo, soupeř 

vyhrává na hlavní body 2:0, na pomocné body 8:0. 

5. Dozor na kuželně je zajišťován kuželkářským oddílem TJ Gumárny Zubří. 

6. Rozpis hry s časy a daty je pro vedoucí družstev a hráče závazný, přeložení zápasů 

je nutné projednat s ředitelem soutěže. 

7. Veškeré sportovní aktivity jsou na kuželně provozovány na vlastní nebezpečí! 

 

 

Na Vaši účast se těší Město Zubří a oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří. 

 

 

 

          Radim Krůpa                                                                             Josef Randus  

         ředitel soutěže                                                                         pořadatel soutěže 

 

 

 

 

 

                        


