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POŘADATEL:   SPORTOVNÍ KUŽELKÁŘSKÝ KLUB neregistrovaných hráčů HRADEC KRÁLOVÉ   
                      HRADEC KRÁLOVÉ  

                      TERMÍN :  ZÁŘÍ 2006 – KVĚTEN 2007 
 
      Základní změnou pro následující ročník 2006 - 2007 je skutečnost že ligu bude řídit Sportovní 
kuželkářský klub Hradec Králové, tedy ne již Malšovická kuželna (bývalé SKR) a  že ubylo jedno 
družstvo z 1. ligy a přibylo jedno dorostenecké družstvo. Organizátor se rozhodl vrátit ke dvěma li-
gám v počtu 9 družstev s tím, že se odehraje více ligových utkání a bude se hrát častěji. Pronájem 
kuželny pak družstva vyjde dráž, nicméně družstva budou mít k dispozici méně tréninkových hodin 
na kuželně. Zařazení družstev do lig se organizátor rozhodl provést na základě umístění družstev 
v ročníku 2005-2006. Hraje se dvoukolově, každý s každým, systémem PODZIM – JARO. To jsou 
základní změny pro roční následující.  
 

Pořadatel  SKK neregistrovaných hráčů Hradec Králové, se sídlem Hradec králové 11, 
Formánkova 511 

Místo konání  Kuželna SportBar Malšovice  

Termín ko-
nání: 

 Září 2006 – květen 2007 – hracími dny jsou úterky, středy a čtvrtky (pří-
padné změny jsou vyhrazeny) 

Řízení turna-
je: 

Turnaj řídí výbor SKK NH Hradec Králové, ve složení JUDr. Jiří Prokop, Ing. 
Milan Kusý, Milan Gubanec, Jaroslav Píša a Jiří Šimůnek 

Ing. Jaroslav Němeček – zpracování výsledků – za SKP kuželky Hradec Krá-
lové 

Předpis: 

 

Hraje se podle platných sportovně technických předpisů kuželkářského spor-
tu a dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků 

Startovné 

 

a úhrada za 
kuželnu:  

 

Stanoveno na 500,- Kč za družstvo a  je splatné před zahájením soutěže 
hospodáři výboru SKK NH. V případě nezaplacení startovného je družstvo 
vyloučeno ze soutěže. 

Každé družstvo v rámci startovného v lize platí rovněž poplatek za pronájem 
kuželny, který organizátor ligy hradí následně pronajímateli. Družstva 1. i 2. 
ligy uhradí organizátorovi ligy tj. SKK NH za všechna utkání částku 3400,- Kč 
V této částce není zahrnuto startovné 500,- Kč jak shora uvedeno. Platí se 
hotově hospodáři SKK HN proti dokladu o zaplacení před zahájením 
ligy nebo fakturou na účet SKK NH Hradec Králové (číslo účtu bude 
vedoucím družstev oznámeno).  

Startují : a)   neregistrovaní hráči  

b) Registrovaní hráči, kteří mají registraci pozastavenou a v posledním 
roce neodehráli ani jedno utkání v soutěžích organizovaných ČMKS 

c) startovat za družstvo může jeden registrovaný dorostenec, nesmí však 
odehrát za družstvo více jak polovinu utkání. Pak by se další jeho hra 
družstvu nezapočítávala. 

Rozhodčí : Rozhodčím kola je kapitán družstva, které nastupuje jako první v hracím dni 
a jehož družstvo je na pozici DOMÁCÍ (z tohoto pohledu se ne všechna 
družstva budou na dozorech podílet stejně) 

Zápis :  Zápis kola zajišťuje kapitán družstva dozoru, nebo jím pověřený člen druž-
stva. O pověření musí být informován některý z členů výboru SKK NH. Zápis 
se provádí na tiskopisy, které budou vždy před hracím dnem připraveny na 
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kuželně. Hra se zapisuje do tabulky, zápis provádí vždy hráč druhého druž-
stva nebo určený zapisovatel hlavním rozhodčím. Zápis hry si podepisuje 
hráč a zapisovatel, zápis hry celého družstva jeho kapitán nebo jím pověřený 
člen družstva. Podepsaný zápis je právoplatný a je uložen u organizátora 
turnaje. Protest lze podat do 24 hodin po skočení hracího dne s vkladem 
100,- Kč. O protestu rozhoduje výbor SKK HN, v případě neuznání protestu, 
vklad propadá ve prospěch organizátora. 

Systém hry:   Startují čtyřčlenná družstva a hraje se systémem 4x 60 hodů sdružených. 
Hraje se na orientační čas 15 minut na 30 hodů, pět zkušebních hodů před 
zahájením hry na první hrané dráze se do časového limitu nezapočítávají. 
Hráč se může zkušebních hodů vzdát a tím hrát naostro, přičemž musí po-
čkat až ostatní hráči svoje zkušební hody zahrají. Zkušební hody nelze zapo-
čítat do zápisu hry. Hráči hrají na drahách 1-2 a 3-4. Hráč hrající na dráze 1 
hraje proti hráči na dráze 2 a hráč na dráze 3 hraje proti hráči na dráze č. 4 
a obráceně.  

Začátky 
utkání: 

 Začátek prvního utkání je v hracím dnu stanoven na 16:30 hodin. Další 
utkání začínají v hracím dni vždy v 17:30, 18:30 a 19.30 hodin.  Na začátek 
hry se musí dostavit všichni čtyři hráči družstva. Pokud se tak nestane (nebo 
kapitán družstva o tomto včas neinformuje výbor SKK NH, družstvo je dis-
kvalifikováno a vyhrává soupeř, který je kompletní na pomocné body 12:0 a 
hlavní body 2:0 kontumačně. Je v zájmu kapitánů, aby postavili družstva 
kompletní v daný čas hry. 

Přezouvání, 
ústroj : 

 Hráč může hrát pouze v obuvi, která nezanechává v hracím prostoru, tedy 
na rozběžišti jakoukoli stopu. Pokud se tak stane, hráč se na výzvu hlavního 
rozhodčího nebo člena výboru SKK NH musí IHNED přezout, v případě že 
nemá k dispozici náhradní obuv, jeho hra končí a soupeř vyhrává v poměru 
2:0 na pomocné body. Za toto zodpovídá rozhodčí kola, o diskvalifikaci roz-
hoduje výbor SKK NH resp. jeho přítomný člen.  

Střídání :  Družstvo může střídat ve hře jen jednoho hráče, a to za následujících pod-
mínek: v případě zranění hráče kdykoliv, z taktických důvodů jen při střídání 
z dráhy na dráhu – tedy po odehrání 30 hodů, výsledek se započítává 
hráči, který byl střídán.  

Hodnocení 
jednotlivců 

Do závěrečných výsledků jednotlivců bude započítán hráč, který lize 
odehraje minimálně 7 utkání v 1. lize a 8 utkání v 2.lize. Přitom není 
rozhodující, na kterých drahách budou tato utkání odehrána. Do sou-
těže jednotlivců nebude započítán hráč, který přestoupí z jednoho 
družstva do druhého v polovině soutěže. Pokud však odehrál stano-
vený počet utkání do konce poloviny soutěže, pak se jeho výsledek 
započítá. 

Občerstvení:  Hráč se může při hře občerstvit nápojem, přičemž nesmí opustit hrací 
prostor. Občerstvení musí být uloženo ve stolku zapisovatele nebo v držácích 
u stolku zapisovatele, nesmí být na zemi v hracím prostoru nebo vedle stol-
ku zapisovatele na zemi. Je přípustné, aby jiný hráč družstva poskytl občer-
stvení hráči hrajícímu tím, že mu je donese, ale hrající hráč nesmí opustit 
hrací prostor a po občerstvení musí být toto odneseno na stolek za zapisova-
telem.  

Ocenění nej-
lepších:  

 Ceny obdrží první tři družstva z každé ligy, čtvrté družstvo cenu útěchy. 
Soutěž jednotlivců bude hodnocena samostatně ze všech hráčů všech lig, 
přičemž bude oceněno prvních 10 hráčů. Samostatně bude ohodnocena ka-
tegorie žen, ceny dostanou dle pořadí první tři ženy. V kategorii jednotlivců 
budou započítáni jen hráči, kteří odehrají stanovený počet utkání jak je uve-
deno shora. Dále bude oceněn nejlepší celkový výsledek jednotlivce bez 
ohledu na počet odehraných utkání, nejlepší výsledek do plných bez ohledu 
na počet odehraných utkání, nejlepší výsledek na dorážku bez ohledu na 
počet odehraných utkání, nejlepší celkový výsledek družstva. 
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Ostatní : 

1. Hraje se dvoukolově každý s každým, systémem PODZIM - JARO. 
2. Čekací doba není.  
3. Pro zápis je třeba uvádět jména a příjmení hráčů.  
4. Soupisku hráčů nemusí kapitáni předávat organizátorovi soutěže pře-

dem, soupiska bude tvořena postupně nástupem konkrétního hráče 
za družstvo ke hře. Za družstvo v ročníku nemůže nastoupit více jak 
9 hráčů. Konkrétní hráč nemůže v soutěži startovat za více družstev. 
Start hráče, který nastoupil za jedno družstvo poprvé, nemůže star-
tovat následně za družstvo jiné. Takovýto start se považuje za neo-
právněný a výsledek hraní takového hráče bude anulován, protihráč 
vyhrává kontumačně, jeho hraní se družstvu za které nastoupil neza-
počítává. Přestupy hráčů družstev hrajících pod jedním názvem jsou 
povoleny pouze v polovině soutěže (týká se zatím družstev SSŽ a 
SKP). Hráč, který nahlásí přestup se nemůže vrátit zpět do družstva 
ze kterého přestoupil. To neplatí v případě, že by svůj návrat oznámil 
ještě dříve než nenastoupil ke hře za druhé družstvo. 

5. Kapitáni přihlášených družstev jsou povinni s těmito pravidly sezná-
mit všechny hráče. V případě vyloučení družstva nebo jednotlivce ze 
hry se vklad nevrací. 

6. Kapitáni družstev předají organizátorovi, tedy výboru SKK NH  
svůj telefonický kontakt případně mailovou adresu pro kon-
takt, a to i v případě, že tak již dříve učinili. Je to pro případ, že 
by došlo k změnám termínů zápasů z důvodů akcí na kuželně, či ne-
způsobilosti zařízení kvůli poruše, opravě či z jiného důvodu. 

Doporučení:  Hrát ve stejných dresech 

-          je to hráčské 
-          je to sportovní 
-          je to logické 
-          není to nemožné 
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ROZDĚLENÍ DRUŽSTEV DO LIG (2006-2007) 

1. liga -  ÚČASTNÍCI  

1. SKP – KSB MALŠOVICE 6. ZP MV 

2. PLACHTA 7. JUPITER 

3. SSŽ „B“ 8. PETROF 

4. SSŽ „A“ 9. SKP PUMA 

5. FERONA  

2. liga -  ÚČASTNÍCI 

1. SKP PENŤÁCI 6. SKP RETRO 

2. TEXIM 7. ČD DKV 

3. JEŽEK 8. KH PROVOZNÍ 

4. ORION 9. SKP DOROST 

5. KM PRONA  

SDRUŽSTVO SKP DOROST JE ZVÝHODNĚNO POUZE DŘÍVĚJŠÍ STARTEM V ČASE – TJ. 
VŠECHNA SVÁ UTKÁNÍ NASTUPUJJE V ČASE 16:30 NEBO 17:30 

HRACÍ DNY PRO PODZIMNÍ ČÁST LIGY (JSOU JIŽ ZAMLUVENY) 

POŘADÍ 
ZÁPASŮ 1. liga hrací den  2.liga hrací den 

1 3.10.2006 úterý 26.9.2006 úterý 

2 10.10.2006 úterý 5.10.2006 čtvrtek 

3 17.10.2006 úterý 11.10.2006 středa 

4 26.10.2006 čtvrtek 19.10.2006 čtvrtek 

5 31.10.2006 úterý 24.10.2006 úterý 

6 9.11.2006 čtvrtek 7.11.2006 úterý 

7 14.11.2006 úterý 15.11.2006 středa 

8 23.11.2006 čtvrtek 21.11.2006 úterý 

9 28.11.2006 úterý 29.11.2006 středa  
 
Rozpis hraní jednotlivých družstev v konkrétních termínech a časech bude sa-
mostatnou přílohou těchto propozic. 

„PŘÍPADNÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY, A TO JAK DO TERMÍNŮ, TAK DO STANOVENÝCH 
PRAVIDEL. KAPITÁNI DRUŽSTEV BUDOU INFORMOVÁNI O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH PÍ-
SEMNĚ A JSOU POVINNI JE RESPEKTOVAT. KUŽELNA SPORTBAR MALŠOVICE – JAKO 
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PROVOZOVATEL KUŽELNY SI VYHRAZUJE PRÁVO  NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TERMÍNECH 
OBSAZENÍ KUŽELNY Z JINÝCH DŮVODŮ“ 

VÝSLEDKY LIGY TAK JAKO V MINULÝCH ROČNÍCÍCH, TAK I V ROČNÍKU 2006-2007 BU-
DOU PREZENTOVÁNY NA NÁSTĚNCE NA KUŽELNĚ, ALE TAKÉ PŘEDEVŠÍM  NA INTERNE-

TOVÝCH STRÁNKÁCH NA TÉTO ADRESE:           http://kuzelky-hk.wz.cz 
 
 
Pro tento ročník  se v rámci ligy nebude hrát TOP 16 jednotlivců, ale SKK HN při-

praví pro zájemce otevřené turnaje dvojic případně družstev, a to jeden 
v meziobdobí  ligy (tzv. Vánoční) a druhý (Květnový), který by se uskutečnil hned po 
skončení ligového ročníku. O termínu budou zájemci informuji na nástěnce kuželny a na 
shora uvedených www stránkách. 

 
 

Za výbor SKK NH Hradec Králové: 

JUDr. Jiří Prokop v.r. 

Ing. Milan Kusý v.r. 

Milan Gubanec v.r. 
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 Termíny utkání 1. ligy  -  PODZIM 2006 
 3.10.2006 1.kolo  

16:30 úterý PLACHTA SKP PUMA 
17:30  SSŽ "B" PETROF 
18:30  SSŽ "A" JUPITER 
19:30  FERONA ZP MV 

    
 10.10.2006 2.kolo  

16:30 úterý SKP KSB MALŠOVICE PLACHTA 
17:30  JUPITER FERONA 
18:30  PETROF SSŽ "A" 
19:30  SKP PUMA SSŽ "B" 

    
 17.10.2006 3.kolo  

16:30 úterý FERONA PETROF 
17:30  ZP MV JUPITER 
18:30  SSŽ "B" SKP KSB MALŠOVICE 
19:30  SSŽ "A" SKP PUMA 

    
 26.10.2006 4.kolo  

16:30 čtvrtek ZP MV SSŽ "A" 
17:30  JUPITER SSŽ "B" 
18:30  PETROF PLACHTA 

 náhrad.termín SKP PUMA SKP KSB MALŠOVICE 
    
 31.10.2006 5.kolo  

16:30 úterý SSŽ "A" PLACHTA 
17:30  FERONA SKP KSB MALŠOVICE 
18:30  ZP MV SKP PUMA 
19:30  JUPITER PETROF 

    
 9.11.2006 6.kolo  

16:30 čtvrtek SSŽ "B" SSŽ "A" 
17:30  SKP PUMA JUPITER 
18:30  SKP KSB MALŠOVICE ZP MV 
19:30  PLACHTA FERONA 

    
 14.11.2006 7.kolo  

16:30 úterý JUPITER SKP KSB MALŠOVICE 
17:30  PETROF SKP PUMA 
18:30  FERONA SSŽ "B" 
19:30  SSŽ "B" PLACHTA 
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 23.11.2006 8.kolo  
16:30 čtvrtek PLACHTA JUPITER 
17:30  SSŽ "B" ZP MV 
18:30  SSŽ "A" FERONA 
19:30  SKP KSB MALŠOVICE PETROF 

    
 28.11.2006 9.kolo  

16:30 úterý SKP PUMA FERONA 
17:30  SKP KSB MALŠOVICE SSŽ "A" 
18:30  PLACHTA SSŽ "B" 
19:30  PETROF ZP MV 

 
 
 

 Termíny utkání 2. ligy  -  PODZIM 2006 
 datum    
 26.9.2006  1.kolo  

16:30 úterý  TEXIM SKP DOROST 
17:30   JEŽEK KH PROVOZNÍ 
18:30   ORION ČD DKV 
19:30   SKP RETRO KM PRONA 

     
 5.10.2006  2.kolo  

16:30 čtvrtek  SKP PENŤÁCI TEXIM 
17:30   SKP DOROST JEŽEK 
18:30   KH PROVOZNÍ ORION 
19:30   ČD DKV SKP RETRO 

     
 11.10.2006  3.kolo  

16:30 st ředa  ORION SKP DOROST 
17:30   KM PRONA ČD DKV 
18:30   JEŽEK SKP PENŤÁCI 
19:30   SKP RETRO KH PROVOZNÍ 

     
 19.10.2006  4.kolo  

16:30 čtvrtek  SKP DOROST SKP RETRO 
17:30   SKP PENŤÁCI ORION 
18:30   TEXIM JEŽEK 

   KH PROVOZNÍ KM PRONA 
     
 24.10.2006  5.kolo  

16:30 úterý  ORION TEXIM 
17:30   KM PRONA SKP DOROST 
18:30   SKP RETRO SKP PENŤÁCI 
19:30   ČD DKV KH PROVOZNÍ 
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 7.11.2006  6.kolo  
16:30 úterý  JEŽEK ORION 
17:30   SKP DOROST ČD DKV 
18:30   SKP PENŤÁCI KM PRONA 
19:30   TEXIM SKP RETRO 

     
 15.11.2006  7.kolo  

16:30 st ředa  ČD DKV SKP PENŤÁCI 
17:30   KH PROVOZNÍ SKP DOROST 
18:30   SKP RETRO JEŽEK 
19:30   KM PRONA TEXIM 

     
 21.11.2006  8.kolo  

16:30 úterý  TEXIM ČD DKV 
17:30   JEŽEK KM PRONA 
18:30   ORION SKP RETRO 
19:30   SKP PENŤÁCI KH PROVOZNÍ 

     
 29.11.2006  9.kolo  

16:30 st ředa  KM PRONA ORION 
17:30   SKP DOROST SKP PENŤÁCI 
18:30   KH PROVOZNÍ TEXIM 
19:30   ČD DKV JEŽEK 

 


