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A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Řízení 
Pohár jednotlivců Plzeňského kraje řídí Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu (VV PlKKS) 
prostřednictvím své Sportovně technické komise. 
 

2. Pořadatel 
Pořadatelem každého jednotlivého turnaje je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování. 
 

3. Účastníci 
Účastníci Poháru jednotlivců jsou hráči uvedení na soupiskách soutěží: Přebor Plzeňského Kraje – PPlK, 
Sdružený Přebor Plzeňska – SPPl, Přebor Domažlicka – PD. 
 

4. Termíny a rozlosování 
a) Termíny jednotlivých turnajů budou včas zveřejněny, dle možnosti termínového kalendáře ČKA. 

1. kolo čtvrtfinále: 4 x utkání Plzeňsko, 4 x utkání Domažlicko,  
2. kolo semifinále 2 x utkání Plzeňsko, 2 x utkání Domažlicko,  
3. kolo finále 1 x utkání Plzeňsko a 1 x utkání Domažlicko. 

b) Začátky turnajů jsou stanoveny na sobotu – případně neděli, v každém kole pavouka společně.  
c) Při plánování termínů a začátků turnajů má vždy přednost dlouhodobé soutěže. 

 

5. Úhrada 
Úhrada za nájem kuželny pro pořádání jednotlivých turnajů včetně nákladů na rozhodčí hradí pořádající oddíl. 
Úhradu za Super-finálový turnaj hradí pořadatel 100,-Kč za hod./dráhu. 
 

6. Přihlášky a poplatky 
a) Přihlášky do 1. kola turnaje musí být zaslány na příslušné vedoucí soutěže – viz bod č. 12. 
b) Každý hráč se může přihlásit pouze na jednu ze čtyř základních kuželen 1. kola příslušné oblasti. 
c) Před uzavřením přihlášek, tj. do 31. 08. 2022, se lze se souhlasem vedoucího příslušné oblasti nechat 

přeregistrovat na jinou základní kuželnu v téže oblasti.  
d) Každý hráč zaplatí startovní poplatek: 1. kolo 100,- Kč, v případě postupu do dalšího kola 200,- Kč. Dále se již 

startovné neplatí. 
e) Startovní poplatek lze uhradit hotově nejpozději před začátkem 1. kola a v případě postupu následně před 

začátkem 2. kola turnaje.  
f) Při odhlášení řádně přihlášeného hráče ze soutěže i před jejím zahájením, se startovní poplatek nevrací. 

 
 

B. Technická ustanovení 
 
 

7. Předpis 
Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou 
jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků. 
 

8. Systém 
Hraje se na výsledek, to znamená na 100 hs bez bodování. Prvních šest hráčů z každého turnaje 
postupuje do dalšího kola dle pavouka soutěže. Jednotlivé turnaje se v jednom kole konají v jeden den.  
1. Podmínka: v každém okrese se musí odehrát v prvním kole čtyři turnaje na 4. kuželnách. Pokud 
nebude 1. kolo turnaje na příslušné kuželně odehráno, případní postupující hráči do dalšího kola 
zaplatí před 2. kolem turnaje poplatek ve výši 300,- Kč. Do druhého kola se nelze přihlásit, tam lze 
postoupit jen z 1. kola. 

2. Podmínka: v každém okrese se musí odehrát v druhém kole dva turnaje na 2. kuželnách.  

3. Podmínka: v každém okrese se musí odehrát finálový turnaj.  



3 

Super-finálová kuželna pro závěrečný turnaj je určena tak, aby se super-finále konalo každý rok v jiné 
oblasti a zároveň na jiné kuželně. 

Na každou ze čtyř základních kuželen se může přihlásit neomezený počet hráčů.  
 

a) Společná ustanovení:  
– Účastníci turnajů jsou povinni používat hrací materiál od některého z registrovaných výrobců  

(viz Technické předpisy WNBA, které jsou k dispozici na stránkách ČKA i v českém překladu).  
 

 

9. Kuželny 2. ročníku 
 
  1. kolo   2. kolo  3. kolo  superfinále 

Plzeňsko:   Rokycany 
Sj. Plzeň 

  
 

TJ Dobřany 
  

   

Šk. Plzeň 
 

     

 Přeštice 

CB Dobřany 

   

 

So. Plzeň 

   

 
   

Díly      

Domažlicko: Kdyně 

Holýšov 

   
 

Havlovice 

   

   

Zahořany 
 

     

 Díly 
Újezd 

  

 
Pec 

  

 
 

  

 
 
 
10. Startují 

a) V soutěží mohou startovat hráči a hráčky uvedení na soupiskách PPlK, SPPl, PD a to po celou dobu soutěže 
Poháru jednotlivců. 

b) Podmínkou startu je mít zaplacenou „hráčskou licenci“ a startovní poplatek, viz bod 6, písm. d). 

 
 
11. Vedoucí soutěže 
a)  Oblast Plzeňsko:   Bok Karel,       e-mail: email@kuzelky-plzen.cz,  -M: 776 233 437  
b)  Oblast Domažlicko:  Praštil Václav,  e-mail: oks.domazlice@centrum.cz,  -M: 736 774 970  
 
 

12. Povinnosti pořádajícího oddílu 
a) Pořádající oddíl, kde se turnaj hraje, je povinný zajistit pro hráče v areálu kuželny nebo v její blízkosti 

možnost občerstvení. 
b) Pořádající oddíl je povinen výsledky daného turnaje zaslat oběma vedoucím soutěží v den pořádání 

turnaje nejpozději hodinu po jeho skončení. 
 
 

13. Rozhodčí 
a) Pořádající oddíl je povinen pro každý turnaj zajistit kvalifikovaného rozhodčího, který je odpovědný za 

přesné řízení turnaje dle platných Sportovně technických předpisů, tohoto rozpisu a jeho případných 
doplňků.  

b) Turnaj může řídit i rozhodčí, který v turnaji zároveň startuje jako hráč.  
 
 
 

mailto:email@kuzelky-plzen.cz
mailto:oks.domazlice@centrum.cz
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14. Námitky 
        Je možné podat do 20 minut po skončení turnaje k rukám organizačného pracovníka. 
 

15. Vybavení kuželny 
a) Kuželna musí být vybavena v souladu s ustanovením článku 10 Pravidel. 
b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v případě poruchy se signalizace 

vypne jen na té dráze, kde není funkční. 
 
 

16. Tituly a ocenění 
a) Vítěz získává finanční odměnu ve výši 45 % z vybraného startovného, na rok putovní pohár „Pohár 

jednotlivců Plzeňského kraje“. Hráč na druhém místě získá finanční odměnu ve výši 35 % z vybraného 
startovného. Hráč na třetím místě získá finanční odměnu ve výši 15 %. Zbylých 5 % z vybrané částky se 
použijí na režii (gravírování štítku, pronájem kuželny pro super-finále apod.). 

b) Tři nejlepší hráči v kategorii mužů získají právo na přímý postup na MPK 2023 v téže kategorii bez ohledu 
na výsledky okresních kvalifikačních turnajů. Pokud odmítnou, přechází právo postupu na dalšího muže. 
V případě, že v super-finále bude méně hráčů mužské kategorie než tři, získává právo postupu v mužské 
kategorii pro svůj oddíl jakýkoliv hráč či hráčka s nejlepším umístěním. 

 
 

17. Různé 
a) Každý hráč má právo na rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start v disciplíně do plných. Délka rozcvičky je 

pět minut (bez výjimky!), její zahájení a ukončení vyhlašuje rozhodčí pro oba hráče společně.  
b) Vedoucí soutěže vydávají zpravodaj soutěže, kterou řídí.  
c) Pořadatel utkání musí zajistit v případě potřeby poskytnutí první pomoci.  
d) Pořádající oddíl zajistí, aby v průběhu turnaje hráči nebyli vystaveni účinkům kouření (Pravidla čl. 36, odst. 

2, písm. l) po celou dobu trvání turnaje v prostorách drah, hlediště, šaten, sociálních zařízení, prostor pro 
rozcvičení i podávání občerstvení – platí i pro tzv. e-cigarety.  
 

 
 

V Rokycanech 13. května 2022 
 
 
 

    Václav Praštil                Karel Bok 
Oblast Domažlicko                                                                                     Oblast Plzeňsko 

 


