
V případě opožděného příchodu hráče družstva, kdy z jeho viny nebude možné bez přerušení 

pokračovat v soutěži, zaplatí provinilé družstvo za každého takového příslušníka Kč 50,-. Start 

mu bude umožněn v závěru hracího dne po odehrání všech hráčů, kteří se dostavili ve stanovených 

časech nebo dříve. Získaná částka bude použita k úhradě zvýšených nákladů za hru v čase  

po plánované době hry rozpisem času startů hráčů v hracím dnu.  
 

 

 

Časová tabulka příchodu družstev a jejích hry podle stanoveného pořadí: 

 

Skupina A Skupina C Příchod Hra 

Kaliči Choltice A DC Veská 

11:45 12:00–14:30 Ostřešany A 4x200 

Starý sloni Experti CSG 

Magisteři Havikop 
14:15 14:30–16:10 

Housata Pralinky 

Kanárci KC Pivoj 
15:55 16:10–17:50 

Elaz Pětka 

Veteráni Práčata 
17:35 17:50–19:30 

Hospoda u Pilařů LB Koule 

KK Pohoda Kaliči Choltice C 
19:15 19:30–21:10 

Maxim Povodí Labe 

 Skupina B 

 Šmoulové 

10:45 11:00–13:30  Ostřešany B 

 Kaliči Choltice B 

 Garáž 
13:15 13:30-15:10 

 KC Stars 

 1.SK Kašpárci 
14:55 15:10–16:50 

 Bahamiko 

 Oáza 
16:35 16:50–18:30 

 Sahara 

 Hatek 
18:15 18:30-20:10 

 T-CZ  

 
 

 

Propozice a časové rozpisy projednal a schválil výbor OSK Pardubice ve spolupráci 

s výborem oddílu kuželek TJ Tesla Pardubice. 

Za OSK Pardubice: Petra Škůrková, sekretář LN kuželkářů. 
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LIGA NEREGISTROVANÝCH 
 

Účastníci soutěže: 
Přihlášená družstva neregistrovaných kuželkářů (i smíšená). Nově přihlášené družstvo nastupuje do nejnižší třídy 

soutěže. V lize neregistrovaných mohou startovat bývalí aktivní hráči kuželek až po třech letech od ukončení závodní 

činnosti. 
Výjimku pro hráče, kteří hráli jen v nejnižší třídě soutěží registrovaných, může po projednání povolit řídící orgán této 

soutěže neregistrovaných (sekretář LN se svými zástupci společným rozhodnutím). V žádném utkání nesmí být početní 

převaha takovýchto hráčů v družstvu.  

 
Pořadatel:                   OOSK Pardubice ve spolupráci s oddílem kuželek TJ Tesla Pardubice. 
Sekretář:                    Petra Škůrková tel: 603 485 622; pe.skurkova@gmail.com 

Org. pracovník:         Dvořáková Milena tel: 606 076 210 
 

Technický dozor:       určuje výbor kuželkářského oddílu, zodpovídá: 

    Jeníčková Alena tel: 732 415 718 
 

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK XXIX. 2020/2021 
Zařazení přihlášených družstev 

Třída C Třída B Třída A 

4 x 200 Miller Svatopluk 1. SK Kašpárci Kubelka Pavel Elaz Zpěvák Pavel 

DC Veská Křivková Ilona Bahamiko Balíková Dagmar Hospoda U Pilařů Černík Zbyněk st. 

Experti Štika Roman Garáž Pumr Jan st. Housata Ryšavý Zdeněk 

Havikop Vincencová Marie Hatek Lukáč Vasil Kaliči Choltice A Čermák Martin 

Kaliči Choltice C Borkovec Zdeněk Kaliči Choltice B Šromová Blanka Kanárci Čížek Josef 

KC Pivoj Kučera Robert KC Stars Jiří Šotola KK Pohoda Bydžovský Jiří 

LB-Koule Pyták Karel Oáza Kubant Pavel Magisteři Škůrková Petra 

Pětka Krásová Jana Ostřešany B Musil Martin Maxim Musil Jan 

Povodí Labe  Šprync Petr Sahara Popelka Zdeněk Ostřešany A Pavel Buchtele 

Práčata Coufalová Marta Šmoulové Kučera Jaroslav Starý sloni Rychtařík Miroslav 

Pralinky Viesner Jiří T-CZ Lukáč Milan Veteráni Petrášek Jaroslav 

 
Hrací dny:  neděle 11:00 – 21:30 hod. od  13.09.2020 do 28.03.2021 (dle rozpisu)  

Místo:         kuželna TJ Tesla Pardubice, Hronovická 406 

       Systém:     Hrají 4členná družstva (i smíšená) disciplínu 60 HS. V každé třídě bude soutěž probíhat turnajovým 
způsobem. Každé kolo se hraje ve vypsaných termínech za účasti všech družstev příslušné třídy. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dne 18.04.2021 bude provedeno vyhodnocení soutěžního ročníku 2020/2021 za účasti vedoucích družstev ligy 

neregistrovaných a přizvaných hostů. Zúčastněným budou předány souhrnné výsledky za uplynulý ročník a propozice 

s rozpisem nového ročníku LN.  

 

 

 

Základní ustanovení: 
 

Soutěž bude řízena v duchu platných pravidel kuželkářského sportu a ustanovení těchto propozic.  
Čas na 30 HS na jedné dráze je 12 minut (viz STP-K).  

Výchozí pořadí startu družstev je stanoveno při vyhodnocení předcházejícího ročníku LN. 

 
Vedoucí družstev zabezpečí obsazení přidělené hrací doby tak, aby nevznikaly prostoje. V hrací dvojici 

nastupuje hráč z každého družstva stanoveného dle časové tabulky. V případě, kdy není na místě hráč druhého 

družstva, může nastoupit spoluhráč, aby nedocházelo k časovým prostojům.  
O domluvené změně pořadí staru je nutno předem informovat organizačního pracovníka!!!!  

 

Rovněž výjimečné požadavky na odehrání soutěžního zápasu mimo dny uvedené v rozpisu je nutno řešit 
při předcházejícím hracím kole, aby bylo možno upravit pořadí družstev tak, aby nevznikaly časové prostoje. 

Tyto předehrávky se uskuteční jako placený trénink, vždy však nejméně 1 dvojice!!! 

 

Dvojice nastupují ke hře podle tabulky startu družstev. Zpracovaná tabulka je k dispozici u rozhodčího soutěže.  

Pořadí startu hráčů v družstvu si určuje vedoucí příslušného družstva. 

 
Mezi starty družstev a dvojic není žádná čekací doba. 

 

V průběhu hry může družstvo střídat kdykoliv jen jednoho hráče (i bez udání důvodů). 
Souhrnné výsledky hráčů v plných, dorážkové, chyby a celkem kontroluje a zapisuje z displeje totalizátorů 

rozhodčí.  

Záznamy o jednotlivých hodech hráčů si vedou samotná družstva – zapisovatele si určí vedoucí příslušného 
družstva (nebo jeho zástupce). 

Každý hráč může startovat jen za jednu organizaci a jedno družstvo. Při neoprávněném startu bude jeho výsledek 

anulován. 
O zařazení hráče do družstva rozhoduje jeho první start. 

Počet hráčů družstva na přihlášce není omezen a lze jej v průběhu soutěže doplňovat. 

Má-li jedna organizace družstva ve více třídách soutěže a hráč nižší třídy nastoupí za družstvo třídy vyšší, stává 

se tímto okamžikem jeho kmenovým hráčem. 

Žádný hráč vyšší třídy nemůže nastoupit za družstvo třídy nižší. 

Protesty lze podávat do 5 minut po ukončení náhozu startujícího sekretáři nebo jeho zástupci s vkladem Kč 50,--. 
V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořádající organizace. 

Za vedení výsledkové statistiky o průběhu soutěže odpovídá zástupce sekretáře (organizační pracovník). 

Soutěžní vklad Kč 3.000,- (tři tisíce korun) za družstvo bude použit na úhradu režijních nákladů spojených 
s realizací této soutěže. Složení vkladu nutno doložit potvrzením o zaplacení před zahájením startu v prvním 

soutěžním kole. Soutěžní vklad (i kauce) se nevrací. 

S přihláškou družstva do soutěže na následující ročník je nutno složit kauci Kč 1.000,- (jeden tisíc korun) 
v průběhu posledního 9. kola. 

 

Hodnocení: 

V každém soutěžním kole získávají družstva body dle svého umístění (1. místo 11 bodů, 2. místo 10 bodů atd.) 

Neúčast družstva (nenastoupí-li minimálně dva hráči )  =  0 bodů. 

Konečné pořadí je dáno součtem získaných bodů ve všech hracích kolech. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší 
průměr poražených kuželek, dále dle STP-K. 

 

Vítězné družstvo třídy B přímo postupuje do třídy A, vítěz třídy C do třídy B, naopak družstvo s nejnižším 
počtem bodů ze skupiny A sestupuje do skupiny B a ze skupiny B sestupuje do skupiny C. 

 
Časová tabulka příchodu družstev na kuželnu je zveřejněna na další straně těchto propozic. K dosažení hladkého 

průběhu soutěže je třeba stanovené časy příchodu dodržet.  

 
 

  

 Třída C Třída B Třída A 

1. kolo 13.09. 20.09. 04.10. 

2. kolo 11.10. 18.10. 25.10. 

3. kolo 01.11. 08.11. 15.11. 

4. kolo 22.11. 29.11. 06.12. 

5. kolo 13.12. 20.12. 03.01. 

6. kolo 10.01. 17.01. 24.01. 

7. kolo 31.01. 07.02. 14.02. 

8. kolo 21.02. 28.02. 07.03. 

9. kolo 14.03. 21.03. 28.03. 


