KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ
KUŽELKÁŘSKÁ LIGA
NEREGISTROVANÝCH
1. NÁZEV SOUTĚŽE:
“ KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ LIGA “

2. VEDOUCÍ SOUTĚŽE:
Pavelka Miroslav, tel.: +420 775440078, e-mail: kuzelnakelc@email.cz
Pavelková Monika, tel.: +420 723373024, e-mail: kuzelnakelc@email.cz
Přihlášky telefonicky na číslo +420 775440078 a následně na výše uvedenou e-mailovou adresu
nejpozději do neděle 27. září 2015. Prosíme o řádné vyplnění přihlášky, kterou naleznete na
webových stránkách našeho oddílu www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani.

3. PODMÍNKY ÚČASTI:
-DRUŽSTVA, DISCIPLÍNA
V soutěži startují čtyřčlenná družstva (i smíšená) jakékoliv věkové kategorie v disciplíně 4x60
hodů sdružených, kdy minimální počet přihlášených týmů pro zahájení soutěže je pět. Minimální
předpokládaný počet soubojů je 10 utkání/družstvo.
Za registrovaného hráče se považuje osoba, která:
1. vlastní registrační průkaz, vydaný Českou kuželkářskou asociací (ČKA)
2. hraje soutěž registrovaných,
ne však ta, která sice vlastní registrační průkaz, ale NIKDY nenastoupila do utkání soutěže
registrovaných, případně ji již více jak 2 roky nehraje.
-STARTOVNÉ
Každé družstvo zaplatí v soutěžním ročníku 2015/2016 poplatek ve výši 100 Kč,-/zápas.
Celková částka bude určena dle rozlosování (množství kol). Týmy uhradí startovné za všechna
kola nejpozději do konce prvního měsíce soutěže řídícímu orgánu (tj. vedoucímu soutěže).
-SYSTÉM HRY
Soutěžní ročník je rozdělen na podzimní a jarní část, systém hraní je dvoukolový. Rozlosování
bude zveřejněno neprodleně po uzavření přihlášek.
Ve vybraném hracím dnu – středa (pátek, sobota) se odehrají pouze dvě vzájemná utkání,
začíná se vždy od 17:00 hod. dle rozlosování.
Jednotliví hráči obdrží pro své družstvo:
2 body - výhra
1 bod - remíza
0 bodů - prohra
O vítězi tedy rozhodne počet pomocných bodů + družstvo s větším počtem poražených kuželek
získává další 2 pomocné body k dobru. Za vítězství v utkání bere družstvo 2 velké body,
v případě shody pomocných bodů bude přidělen každému manšaftu jeden velký bod.

Tento soutěžní ročník 2015/2016 proběhne tzv. nástavbová část, kdy po absolvování základních
kol (8 týmů=14 vzájemných soubojů), budou družstva rozdělena do dvou skupin dle pořadí:
– skupina „A“– 1.-4. místo
– skupina „B“– 5.-8. místo
Obě skupiny mezi sebou odehrají dalších šest vzájemných utkání.
Získané body v nástavbové části se připočítávají k výhrám v základní části, tabulka však
bude rozdělena na dvě půlky, takže družstvo na 5. místě, hrající ve sk. B, nepřeskočí tým
na 4. místě, hrající ve sk. A apod., ačkoliv může mít po nástavbě v součtu více bodů.
Družstva skupiny A mezi sebou bojují o titul „Mistr Amatérské ligy 2016“.
-ČASOVÝ LIMIT
Před zahájením startu má každý hráč nárok až na 3 minuty cvičných hodů. Podle pravidel
kuželkářského sportu je limit stanoven na 12 minut čisté hry na 30 hodů. V případě technické
závady (motání kuželek apod.) bude časomíra automaticky zastavena. Po uplynutí času
v programu automat sám hru ukončí.
-STŘÍDÁNÍ
Družstvo může kdykoliv v průběhu hry vystřídat maximálně dva hráče, společně dosažený
výsledek se započítává do hry družstva, ne však do výsledku jednotlivce. Střídaný hráč se již
nesmí do hry vrátit. Další ustanovení soutěže se řídí pravidly ČKA.
-ODLOŽENÍ UTKÁNÍ
Družstvo (vedoucí týmu), které není schopno odehrát zápas ve stanoveném hracím termínu, je
povinno oznámit tuto skutečnost vedoucímu soutěže nejpozději týden před daným utkáním
(v případě nenadálých okolností nejpozději ráno onoho hracího dne). Vedoucí družstev, dle
obsazenosti kuželny, navrhne několik náhradních dat, která nejsou v rozporu s obsazeností
kuželny.
Tým, který žádá o odložení utkání, se domluví s druhým družstvem na vhodném náhradním
čase, který pak oznámí vedoucímu soutěže. Neoznámení přeložení utkání vedoucímu soutěže
bude trestáno pokutou ve výši 200 Kč.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
Na dráhy mohou vstoupit pouze hráči s řádnou obuví (body, které nebudou na rozběžišti
zanechávat žádnou viditelnou stopu).
V případě onemocnění více hráčů jednoho družstva lze po dohodě kapitánů a organizátora
soutěže zápas přeložit na jiný termín.
V případě velké akce na kuželně si pronajímatel kuželny vyhrazuje právo upřednostnit tuto akci.
Vedoucí soutěže má povinnost tuto skutečnost oznámit kapitánům družstev včas, minimálně dva
týdny předem, a dohodnout se na přeložení utkání na jiný termín.
V případě závady na stavěčích nebo v elektronice zařízení kuželny, jejíž odstranění by trvalo déle
jak jednu hodinu, může organizátor soutěže dané kolo (resp. Neodehrané zápasy) odložit na jiný
termín nebo přerušený zápas anulovat po domluvě družstvem s tím, že se celý odehraje znovu.
-VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1)věcné ceny obdrží družstva na 1. - 3. místě
2)vyhlášení a ocenění 3 nejlepších mužů, 3 žen
3)cena útěchy bude připravena i pro „čulibrka“, hráče s nejslabším průměrem v lize

Výsledky a další potřebné dokumenty budou průběžně zpracovávány pořadatelem a
prezentovány na webových stránkách www.kuzelkykelc.cz.
Na Vaši účast se těší
Organizátoři soutěže ligy neregistrovaných

