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A.Všeobecná ustanovení
1. Řízení
a) Soutěž řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise.
b) Internetové stránky soutěže jsou na adrese: http://dvojice.kuzelky.cz

2. Pořadatel
Z pověření VV ČKA uspořádají:

TJ Sokol Duchcov
KK Šumperk
KK Jiří Poděbrady

3. Termíny
11. a 12. června 2022
18. a 19. června 2022

Muži a ženy
Smíšené

4. Místa konání
Muži:

Čtyřdráhová kuželna TJ Sokol Duchcov, Tyršova 13, Duchcov
GPS: N 50°36.298', E 13°44.880'

Ženy:

Čtyřdráhová kuželna KK Šumperk, Žerotínova 55, Šumperk
GPS: N 49°57.351', E 16°58.683'

Smíšené:

Čtyřdráhová kuželna KK Jiří Poděbrady, U Stadionu 1471, Poděbrady
GPS: N 50°8.511', E 15°8.478'

5. Vedoucí funkcionáři
Duchcov
Ředitel:

Šumperk
Ředitel:

Poděbrady
Ředitel:

Jan Endršt
-M: 724 779 164
mail: jan.endrst@centrum.cz

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Zástupce ČKA:

Jana Zvěřinová
Josef Strachoň
Hanuš Slavík

Gustav Vojtek
-M: 604 989 887
mail: gustav.vojtek@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Zástupce ČKA:

Soňa Keprtová
Luděk Keprt
Jiří Jančálek

Jiří Miláček
-M: 608 917 161
mail: jirkamilka@gmail.com

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Zástupce ČKA:

Ladislav Hetcl
Václav Anděl
Lukáš Dařílek

6. Přihlášky
Dvojice, které se kvalifikují do finále, potvrdí co nejdříve svou účast (případně oznámí neúčast) vedoucímu
soutěže, přednostně e-mailem (Pavel Kohlíček, pavel.kohlicek@centrum.cz).

7. Úhrada
a) Dvojice startují na své náklady.
b) VV ČKA hradí:
– Pořadateli náklady na uspořádání finálového turnaje dle smlouvy oproti faktuře.
– Vedoucím funkcionářům:
– příspěvek na cestovní náklady a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování
cestovních náhrad členům ČKA;
– náklady na ubytování ze soboty na neděli, pokud vzniknou;
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– rozhodčím odměnu za řízení turnajů v sobotu i neděli ve výši:
hlavní rozhodčí
– 1380 Kč
rozhodčí
– 1140 Kč
– odměnu řediteli turnaje ve výši 800 Kč
– odměnu delegátovi ve výši 500 Kč

8. Ubytování
Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře finále MČR uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné
objednávky.
Pořadatel poskytne účastníkům finále informace o možnostech ubytování. Účastníci si ubytování zajišťují
a hradí sami.

9. Zdravotní služba
Pořadatel utkání musí mít stanoven postup v případě potřeby poskytnutí první pomoci.

B. Technická ustanovení
10. 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.

11. Systém
Finále MČR dvojic
a) 20 dvojic startuje v disciplíně 2×120 hs přes 4 dráhy na jeden start, dvojice hraje vedle sebe na drahách.
b) Hráči nastupují blokovým způsobem, pořadí startu se losuje.
c) Výkony obou hráčů z dvojice se sčítají.
MČR v tandemech
a) Do MČR v tandemech postupuje 16 nejlepších dvojic z finále MČR dvojic, nikdo další nemá právo se
soutěže tandemů zúčastnit.
b) Tandemy startují v disciplíně 2×30 hs dle ustanovení čl. 25 SŘ.
c) Pavouk a pořad utkání jsou uvedeny ve čl. 20 tohoto rozpisu.

12. Podmínka účasti
Platná registrace v ČKA a uhrazený členský příspěvek pro soutěžní ročník 2021–2022.

13. Bodové hodnocení
Dvojice
Dle čl. 24, odst. 3 Soutěžního řádu, pro soutěž jednotlivců. Při shodě se pořadí dělí, o případném nasazení
do soutěže tandemů rozhodne los.
Tandem
Dle čl. 25 Soutěžního řádu.

14. Startují
a) 20 dvojic mužů, žen a smíšených, které si vybojovaly právo účasti v 18 kvalifikačních turnajích.
b) Seznam účastníků finále bude zveřejněn na stránkách soutěže http://dvojice.kuzelky.cz/ po skončení
kvalifikačních turnajů.
c) V případě, že se kvalifikovaná dvojice nemůže finále zúčastnit, přechází její právo účasti na další dvojici
v pořadí podle počtu nejlepších umístění na všech kvalifikačních turnajích. O své neúčasti je dvojice povinna
neprodleně informovat vedoucího soutěže.
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15. Časový rozvrh
Duchcov a Šumperk
Sobota 11. 6. 2022 – Finále MČR dvojic – kategorie Muži a Ženy
Neděle 12. 6. 2022 – MČR v tandemech – kategorie Muži a Ženy

Poděbrady
Sobota 18. 6. 2022 – Finále MČR dvojic – kategorie Smíšené
Neděle 19. 6. 2022 – MČR v tandemech – kategorie Smíšené

Sobota
9:00
9:45
10:00

Prezence, kontrola dokladů, los drah.
Slavnostní zahájení MČR dvojic.
Zahájení soutěže.

Neděle
8:00
8:30

Slavnostní zahájení MČR v tandemech.
Zahájení soutěže, po skončení závěrečný nástup a slavnostní vyhlášení výsledků.

16. Námitky
Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě
zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat libovolný hráč dvojice nebo její
trenér.

17. Vítěz a ceny
Vítězné dvojice ve finále MČR dvojic získávají titul „Mistr České republiky 2022 ve dvojicích“, diplom a
medaile. Dvojice na 2. a 3. místě diplom a medaile.
Vítězné dvojice v MČR tandemů získávají titul „Mistr České republiky 2022 v tandemech“, diplom a
medaile. Dvojice na 2. a 3. místě diplom a medaile. Obě dvojice poražené v semifinále získávají 3. místo
a bronzovou medaili.
Diplomy budou předány vhodným způsobem.

18. Vedoucí soutěže
Pavel KOHLÍČEK
-M: 777 171 776
mail: pavel.kohlicek@centrum.cz

19. Různé
a) Tento rozpis bude zveřejněn na stránkách soutěže a zároveň jej vedoucí soutěže rozešle všem
kvalifikovaným dvojicím na emailovou adresu, uvedenou v přihlášce.
b) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené
nečistot.
c) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro
tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů.
d) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě.
e) Hlavní rozhodčí je oprávněn 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 (mj. dostupná na www.antidoping.cz).
f) Hráči jsou povinni svou účastí na celém turnaji, ve kterém startují.
g) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu
(e-mailem): Hanuš Slavík, hslavik@volny.cz.
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h) Pořádající oddíl je povinen zadat výsledky do systému na zpracování výsledků na adrese
www.kuzelky.com.
i) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistů a společné foto všech finalistů a odeslat
je e-mailem na adresu mcr@kuzelky.cz.
j) Tento rozpis je zároveň delegačenka pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu.

20. Tandem
Pro nasazení se použije pořadí hráčů ze soutěže dvojic.
Pavouk

Pořad (časy jsou orientační)

1
O1
16
Č1
8
O2
9
S1
4
O3
13
Č2
5
O4
12

SP1

3.místo

2

SP2

3.místo

Mistr
O5
15
Č3
7
O6
10
S2
3
O7
14
Č4

P.

Soupeři

Čas

Dráhy

Postup

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1-16
8-9
4-13
5-12
2-15
7-10
3-14
6-11
O1-O2
O3-O4
O5-O6
O7-O8
Č1-Č2
Č3-Č4
S1-S2

8:30

1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
Č1
Č2
Č3
Č4
S1
S2
–

8:30
9:00
9:00
9:30
9:30
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:30
11:30
12:00

6
O8
11
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Jiří Jančálek
prezident ČKA

Hanuš Slavík
předseda STK ČKA

Verze 2 – 23. 5. 2022

Historie
V.1 31.3.2022
V.2 23. 5. 2022 Doplněni rozhodčí
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