VÝKONNÝ VÝBOR OKS NOVÝ JIČÍN

ROZPIS
MEZIOKRESNÍHO PŘEBORU DRUŽSTEV
2017 - 2018
NOVÝ JIČÍN - PŘEROV - VSETÍN

Všeobecná ustanovení.
1. Řízení
2. Pořadatel
3. Účastníci
4. Termíny a
rozlosování

Řídí Výkonný výbor OKS Nový Jičín.
Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl či klub uvedený v rozlosování na prvním
místě.
Startují družstva z okresů Nový Jičín, Přerov a Vsetín. Družstva budou zveřejněna v rozlosování po
obdržení přihlášek.
Termíny a los budou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“ tohoto rozpisu.
Hracími dny meziokresního přeboru je pondělí - pátek. Začátky utkání jsou stanoveny na 1630 hod.,
odchylky od stanoveného termínu podléhají schválení vedoucím soutěže.

5. Úhrada

V podzimní i jarní části soutěží hradí organizační a technické náklady pořádající oddíl. Náklady družstev
hradí vysílající oddíl.

6. Poplatky

Startovné je pro všechny oddíly stanoveno ve výši 300,- Kč.
Příslušné poplatky musí být uhrazeny do 30. června 2017. Okresní sdružení České unie sportu Nový Jičín,
číslo účtu: 2639801/0100, variabilní symbol 19XXXXXXYY (XXXXXX = šestimístný kód oddílu, YY = druh
platby – 11-startovné).

Technická ustanovení
7. Předpis
8. Systém

9. Bod.hodnoc.

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis
některou jejich pasáž nemění, a dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.
Čtyřčlenná družstva soutěží systémem každý s každým dvoukolově (čtyřkolově), formou vzájemných
zápasů dle rozlosování v disciplíně 100 hs na čtyřdráhách - nebo dvoudráhách, pokud domácí oddíl nemá
k dispozici čtyřdráhu. Start žen v družstvech není omezen (ke startu žen se vztahují všechna ustanovení
kuželkářských předpisů o startech náhradníků).
Kuželna musí být zařazena do kvalitativní třídy dle technických předpisů ČKA.
Dle čl.18 Soutěžního řádu – Národní hodnocení utkání dvou družstev (šestibodové).

10. Startují

V utkáních meziokresního přeboru mohou startovat muži, ženy, dorostenci a dorostenky , kteří
v soutěžním roce, tj. od 1. 7. 2017 do 30.6.2018, dosáhnou věku 15 a více let.

11. Povinnosti

a)

Oddíl zašle na adresu vedoucího soutěže (viz bod 12 tohoto rozpisu) nejpozději do 31.srpna 2017
pro podzimní a do 31.prosince 2017 pro jarní část řádně vyplněnou soupisku v jednom vyhotovení.
Na soupisce musí být uvedeno u hráče datum narození, číslo registračního průkazu a platnost
registrace. Soupisky zasílejte e-mailem!

b)

Pokud oddíl pro jarní část novou soupisku nezašle, vstupuje v platnost ustanovení čl.12 odst.6
Pravidel. Vedoucí soutěže soupisky před zahájením soutěže zveřejní.

c)

Uskuteční-li v utkání start hráč, který není uveden na soupisce, je povinností vedoucího družstva
uvést do předané sestavy a zápisu o utkání, že se jedná o jeho dopsání na soupisku.

12. Ved. soutěže
13. Povinnosti
pořádajícího oddílu

Stanislav BREJCHA (hlášení výsledků):

e-mail: stanbr@seznam.cz

tel:

724 147 289

a) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva v areálu kuželny nebo v její blízkosti
občerstvení.
b) Pořádající družstvo je povinno zaslat Zápis o utkání na výše uvedenou adresu, výhradně
elektronickou poštou do 3 hodin po skončení zápasu. Oddíly jsou povinny používat pro zasílání
zápisů pouze formulář, dodaný vedoucím soutěže. Není-li možno poslat zápis e-mailem (např. kvůli
poruše) musí se výsledek nahlásit telefonicky a následně jej zaslat poštou, faxem nebo e-mailem.
Telefonické hlášení musí obsahovat jména, výkony jednotlivých hráčů, výsledek celkem, příp. střídání
hráčů. Celkový počet kuželek uvádět jen pro kontrolu.
c) Pořádající družstvo je povinno archivovat originály zápisů o utkání (a na požádání předložit) do
konce soutěžního ročníku 2017-18.
V každém případě je starostí oddílu, aby vedoucí skupiny měl zápis včas.
Nedodržování těchto podmínek bude trestáno pořádkovými pokutami.

14. Řízení utkání

Utkání meziokresního přeboru řídí vedoucí družstev podle čl. 9 Řádu rozhodčích.

15. Námitky

Dle ustanovení článků 43 až 47 Správního a disciplinárního řádu.

16. Start náhrad.

Dle ustanovení článku 16 Pravidel.

17. Změny soup.

Dle ustanovení článku 12 Pravidel.

18. Vybavení
kuželny

a)

Kuželna je 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.

c)

ASK a s ním spojená automatika musí být provozuschopná.

d)

Při utkání musí být dosažitelný pracovník technického dozoru.

19. Zařazení do
soutěží

a)
b)

Obecně platí, že počet družstev jednoho oddílu není omezen.
O účastnících rozhoduje s konečnou platností Výkonný výbor OKS NJ.

20. Postup

a)

Vítěz meziokresního přeboru družstev získává právo přímého postupu do krajského přeboru.

b)

V případě, že družstvo s právem postupu nemá zájem postoupit do vyšší soutěže, přechází
právo postupu maximálně na další tři družstva v pořadí, dle Soutěžního řádu čl.5, odst. 5.

a)

Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, bude potrestáno minimálně pokutou ve
výši 1000,- Kč. Pokuta nebude v žádném případě nižší, než cestovní náklady k utkání.
Pořádající družstvo, které odloží termín utkání bez souhlasu vedoucího soutěže, bude potrestáno
minimálně pokutou ve výši 300,- Kč a vystaveno případným dalším disciplinárním postihům.

21. Různé

b)
c)

Družstva nebo oddíly, které nesplní povinnost uloženou tímto rozpisem, či jinak se proviní proti
Sportovně technických předpisům kuželkářského sportu, budou potrestána podle Disciplinárního řádu
pokutou minimálně ve výši 200,- Kč.

d)

O udělování pokut rozhodne vedoucí soutěže ve spolupráci s VV OKS NJ. Rozhodnutí o uložení
pokuty, termín a způsob jejího uhrazení zveřejní vedoucí soutěže ve Zpravodaji.

e)

Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho případným doplňkem, se
postupuje dle platných Sportovně technických předpisů.

f)

Vedoucí soutěže vydává zpravodaj soutěže, kterou řídí. Tento zpravodaj slouží k oficiálnímu styku
skupináře s družstvy. Zpravodaje budou zasílány výhradně elektronickou poštou.

V Sedlnicích, dne 23. dubna 2017

Stanislav Brejcha
předseda OKS Nový Jičín
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