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Všeobecná ustanovení 
1. Řízení a) Soutěž řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 

b) Jednotlivé kvalifikační turnaje řídí jejich pořadatel. 

c) Internetové stránky soutěže jsou na adrese: http://dvojice.kuzelky.cz/ 

2. Pořadatel Pořadatelé jednotlivých kvalifikačních turnajů budou uvedeni v rozpisu každého turnaje.  

3. Účastníci a 
přihlášky 

a) Dvojice mužů, dvojice žen a smíšené dvojice. 

b) Hráči s platným registračním průkazem ČKA, účast hráčů hrajících v zahraničí není omezena. 

c) Dvojice hráčů se k účasti přihlašují před zahájením kvalifikace či v kterékoli chvíli trvání kvalifikace. 
Přihláškou pouze deklarují účast v soutěži, do jednotlivých turnajů se musí přihlásit dle propozic 
příslušného turnaje. 

d) Přihlášku hráč podává vyplněním a odesláním formuláře na stránkách soutěže (Příjmení, jméno, 
datum narození, registrační číslo, platnost registračního průkazu, oddílová příslušnost/zahraniční 
oddíl, email, mobilní telefon). Lze se přihlásit i přes SMS vedoucímu soutěže (např. bezprostředně 
před startem), ovšem přihlašovací formulář musí hráč vyplnit a odeslat následně a uvést v něm 
informaci o přihlášení přes SMS. 

e) Každý hráč se může přihlásit v jedné dvojici ve své kategorii a v jedné smíšené dvojici. 

f) Start dvojice je pro potřeby soutěže brán v úvahu pouze v době, kdy je tato dvojice řádně přihlášena 
do soutěže. 

g) Seznam řádných účastníků bude zveřejněn a pravidelně aktualizován na internetových stránkách 
soutěže. 

4. Termíny a 
rozlosování 

a) Kvalifikační turnaje se budou konat v době od 30. 7. 2018 do 26. 5. 2019. 

b) Přihlášky dvojic do soutěže lze podávat od 13. 7. 2018. 

c) Přihlášku do konkursu o pořadatelství kvalifikačních turnajů je možné podat do 22. 7. 2018.  

d) Jednotlivé turnaje musí trvat nejméně 9 hracích dnů a musí obsahovat dva celé víkendy. 

e) Termíny a další podrobnosti jednotlivých kvalifikačních turnajů budou zveřejněny a pravidelně 
aktualizovány na internetových stránkách soutěže, kde budou odkazy na stránky jednotlivých 
turnajů. 

f) Finálové turnaje dvojic a tandemů se uskuteční 8. – 9. 6. 2019 (muži a ženy) a 15. – 16. 6. 2019 
(smíšené). Finálové turnaje budou upraveny samostatným rozpisem. 

5. Úhrada Dvojice startují na své náklady. 

6. Poplatky a) VV ČKA účast v kvalifikačních turnajích nezpoplatňuje. 

b) Pořadatelé mohou v jednotlivých kvalifikačních turnajích vybírat startovní poplatky, jejich výši však 
musí uvést v rozpisu příslušného turnaje. 

7. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 

Technická ustanovení 
8. 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. 

9. Systém a)  Do soutěže bude vybráno 18 kvalifikačních turnajů dvojic, pořádaných oddíly či kluby. 

b)  Disciplína turnajů je libovolná, minimálně 100 hs. 

c)  Kvalifikační turnaj musí být vypsán pro dvojice. 

d)  Dvojice musí startovat zároveň a u disciplín hraných přes 4 dráhy na vedlejších drahách. 

e)  Každá do MČR přihlášená dvojice smí v každém kvalifikačním turnaji startovat pouze jednou. 

f)  Pokud do MČR přihlášená dvojice startuje v kvalifikačním turnaji, její start se vždy započítává do 
klasifikace umístění ve všech kvalifikačních turnajích. 

g)  Hráč nemůže být během startu své dvojice vystřídán. 

h)  Do finále se z každého turnaje kvalifikuje ve všech kategoriích pouze vítězná dvojice. 

i)  Počet účastníků finále ve všech kategoriích se doplní na celkový počet 20 podle počtu nejlepších umístění 
dvojice na všech kvalifikačních turnajích (počítáno od nejlepších umístění dolů, tzv. olympijský systém 
hodnocení národů dle medailí a dalších umístění – např. jedno druhé a jedno čtvrté místo je více než 
jedno druhé, tři pátá a dvě šestá). V případě rovnosti umístění dvou či více dvojic na rozhodujících 
místech pro postup do finále rozhodne los. 
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j)  Ve finále se bude soutěžit v disciplíně 2×120 hs dvojic a druhý den prvních 16 dvojic v disciplíně tandem 
vyřazovacím způsobem. 

10. Bodové 
hodnocení 

Řídí se rozpisem každého kvalifikačního turnaje. 

11. Startují Dvojice mužů, žen a smíšené, mohou startovat i hráči a hráčky dorostenecké a juniorské kategorie. 

12. Povinnosti a) Pořadatel kvalifikačního turnaje je povinen zaslat celkovou výsledkovou listinu celého turnaje 
vedoucímu soutěže do dvou dnů po skončení turnaje ve formátu MS Excel.  

b) Pořadatel kvalifikačního turnaje je povinen zaslat výsledkové listiny dvojic, zařazených do soutěže, 
dle kategorií vedoucímu soutěže do dvou dnů po skončení turnaje ve formátu MS Excel. U každé 
dvojice pořadatel uvede také datum a čas skutečného startu v turnaji. Vedoucí soutěže poskytne 
pořadatelům příslušný formulář. 

c) Pořadatel (případně po dohodě vítězná dvojice) musí na případnou žádost vedoucího soutěže 
doložit výkony vítězné dvojice fotografií či skenem zápisu hodů. 

13. Vedoucí soutěže Pavel KOHLÍČEK -B: – 
  Generála Janouška 965/7 -Z: – 
 198 00 Praha 98 - Černý Most -M: 777 171 776 (Vodafone) 
 hlášení výsledků: mail: pavel.kohlicek@centrum.cz 

14. Rozhodčí Rozhodčí pro kvalifikační turnaje jsou delegováni pořadateli jednotlivých turnajů. 

15. Námitky Dle Rozpisu každého kvalifikačního turnaje, případně dle ustanovení článků 43 až 47 Správního a 
disciplinárního řádu. 

16. Vybavení kuželny Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 10 Pravidel.  

17. Doping Rozhodčí turnajů jsou oprávněni v případě podezření, že hráč použil nedovolené medikamenty, nařídit 
kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě 
pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v 
Dopingové listině IOC (mimo jiné dostupná na www.antidoping.cz). 
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