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Všeobecná ustanovení 
 1. Pořadatel Z pověření VV Ústeckého KKS ČKBF uspořádá oddíl TJ Sokol Duchcov. 

 2. Termín 14. – 15. 01. 2023.  

 3. Místo konání Čtyřdráhová kuželna TJ Sokol Duchcov, Tyršova 13, Duchcov. 

 4. Ved. funkcionáři Ředitel: – Jan Endršt 
   Hlavní rozhodčí: –  
   Rozhodčí: –  

 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů a hráček, kategorii, za celý oddíl zašlou oddíly 
okresu Teplice a Most nejpozději do 31. 12. 2022 na adresu: oks-tp-
mo@seznam.cz 

 6. Ubytování Pořadatel nezajišťuje.  

 7. Úhrady I. VV Ústeckého KKS ČKBF hradí: 

– pořádajícímu oddílu nájem kuželny dle dohody, 125 Kč/dráha/hodina. 

   II. Vedoucím funkcionářům mistrovství: 

– stravné a jízdné dle platných právních předpisů. 

– každému rozhodčímu odměnu za řízení ve výši 60 Kč/1 hodina. 

– navíc hl. rozhodčímu odměnu 80 Kč za hrací den. 

– řediteli turnaje odměnu 200 Kč za hrací den. 

   III. Hráči a hráčky hradí startovní poplatek: 

– Žactvo – 100 Kč 

– Ostatní kategorie 120 hs – 200 Kč 

– Startovní poplatek za všechny přihlášené hráče a hráčky hradí oddíl 
jednou platbou na účet Ústeckého KKS ČKFB nejpozději do 31. 12. 
2022. Číslo účtu: 2301824977/2010, Variabilní symbol platby: 999999, 
zpráva pro příjemce: název oddílu. 

 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 

Technická ustanovení 
 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto 

rozpisu. 

 10. Systém a) Mladší žactvo startuje v disciplíně 60 hs přes dvě dráhy. Mladší žactvo 
nastupuje na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu je dle zaslaného 
rozlosování. Mladší žactvo hraje koulí o průměru 15 cm (žákovská koule). 
Mladší žactvo může dle svého výběru hrát soutěž vlastní koulí o průměru 14 
cm. Pokud mladší žactvo neporazí v dorážce devítku maximálně na tři hody, 
postaví se po odehraném třetím hodu všech devět kuželek. Započítají se jen 
ty kuželky, které těmito třemi hody skutečně porazilo. Pokud při hře koule 
projde mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe vzdáleny 35 cm (např. 
kuželky č. 1 a č. 2) a žádnou z nich neporazí, hod se opakuje. Celkové 
pořadí se určí na základě dosažených výkonů v každé jednotlivé kategorii 
mladší žákyně a mladší žáci. 

   b) Starší žactvo startuje v disciplíně 100 hs přes dvě dráhy. Starší žactvo 
nastupuje na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu je dle zaslaného 
rozlosování. Starší žactvo hraje koulí o průměru 15 cm (žákovská koule). 
Starší žactvo může dle svého výběru hrát soutěž vlastní koulí o průměru 14 
cm. Pokud při hře koule projde mezi dvěma kuželkami, které jsou od sebe 
vzdáleny 35 cm (např. kuželky č. 1 a č. 2) a žádnou z nich neporazí, hod se 
opakuje. Starší žactvo hraje klasickou dorážku. Celkové pořadí se určí na 
základě dosažených výkonů v každé jednotlivé kategorii starší žákyně a 
starší žáci. 
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   c) Dorostenky a dorostenci startují v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy 
blokovým způsobem, pořadí startu je dle zaslaného rozlosování. Celkové 
pořadí se určí na základě dosažených výkonů v každé jednotlivé kategorii 
zvlášť. Dorostenci a dorostenky mohou dle svého výběru hrát soutěž vlastní 
koulí o průměru 15 cm.  

   d) Ostatní kategorie (junioři, juniorky, muži, ženy, senioři a seniorky) startují 
v disciplíně 120 hs přes čtyři dráhy blokovým způsobem, pořadí startu je dle 
zaslaného rozlosování. Celkové pořadí se určí na základě dosažených 
výkonů v každé jednotlivé kategorii zvlášť. Hráči ostatních věkových skupin 
hrají své soutěže koulí o průměru 16 cm.  

 11. Podmínka účasti a) Uhrazený členský příspěvek ČKA. 

   b) Jmenovitá přihláška zaslána oddílem. 

   c) Uhrazený startovní poplatek bod 7/III tohoto rozpisu. 

   d) Dostavit se 30 minut před plánovaným startem k prezenci dle rozlosování 
a dodržovat po celou dobu pobytu na kuželně všechny platná epidemická 
opatření proti šíření onemocnění covid-19 vydaná vládou ČR.  

12. Startuje a) Mladší žactvo – Hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2022/2023 
dosáhnou 10 až 12 roků. 

   b) Starší žactvo – Hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2022/2023 
dosáhnou 13 až 14 roků. 

   c) Dorost – Hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2022/2023 dosáhnou 
15 až 18 roků. 

   d) Juniorstvo – Hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2022/2023 
dosáhnou 19 až 23 roků. 

   e) Muži a ženy – Hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2022/2023 
dosáhnou 24 až 59 roků. 

   f) Seniorstvo – Hráči a hráčky, kteří v soutěžním ročníku 2022/2023 
dosáhnou 60 a více roků. 

13. Rozlosování a) Rozlosování a nástup na dráhy bude zpracováno po obdržení přihlášek a 
následně zasláno na oddíly a tvoří přílohu č. 1 tohoto rozpisu.  

   b) Kategorie dle článku 12, písmene e) bude startovat v nedělním termínu. 

   c) Společné zahajovací a závěrečné nástupy se ruší. 

 14. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu 
rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele. 
Námitku je oprávněn podat trenér příslušného hráče či hráčky. 

 15. Vítěz a ceny a) Vítěz v každé kategorii získává titul „Mistr okresu Teplice a Most,“ a 
diplom. Hráči a hráčky v každé kategorii umístění na 2. a 3. místě 
získávají diplom. Diplom bude doručen oddílu elektronickou poštou. 

   b) Vítězové postupují do Mistrovství Ústeckého KKS ČKBF. Další 
postupující určí vypisovatel soutěže.  

 16. Různé a) Pokud se řádně přihlášený hráč či hráčka nedostaví ke startu startovní 
poplatek propadá ve prospěch Ústeckého KKS ČKBF. 

   b) Hráči a hráčky mohou startovat v dresu svého mateřského oddílu v ČKA, 
případně v dresu bez nápisů. 

   c) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou 
signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. 

   d) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. 

   e) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč či hráčka 
použil/la nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. 
Pokud ji hráč či hráčka odmítne, je okamžitě vyloučen/na ze soutěže. V 
případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. 
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Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mimo jiné 
dostupná na www.antidoping.cz). 

   f) Hlavní rozhodčí zašle do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho 
průběhu včetně výsledků (e-mailem): oks-tp-mo@seznam.cz 

   g) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené 
v rozpisu.  

   h) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. 22 odst. 3 c) SŘ na 
místech, která rozhodují o postupu do Mistrovství jednotlivců Ústeckého 
KKS ČKBF, rozhodne o postupujících los. 

 

Schváleno v Ústí nad Labem 23. 11. 2022 

 

               Milan Schoř                                                                        Pavel Kohlíček 
předseda Ústeckého KKS ČKBF předseda STK Ústeckého KKS ČKBF 
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Rozlosování – příloha č. 1 
 

Sobota – 14. 1. 2023 
 

od do dráha č. 1 dráha č. 2 dráha č. 3 dráha č. 4 

 
Neděle – 15. 1. 2023 

 

od do dráha č. 1 dráha č. 2 dráha č. 3 dráha č. 4 

 
 

Rozlosování zpracováno: 23. 11. 2022 v 00:00 hodin 


