
 

15. ročník turnaje O pohár starosty města Pelhřimova 
konaný pod záštitou starosty města Pelhřimova 

 

= P R O P O Z I C E =  
 

1. Pořadatelem je Oddíl kuželkářský TJ Spartak Pelhřimov ve spolupráci s městem Pelhřimov 
a Pelhřimovskou sportovní sro. přičemž všichni pořadatelé si kladou za cíl navázat na společenskou úroveň 
ročníku minulého a neustále zlepšovat úroveň sportovní. 

2. Termín a místo konání: na čtyřdráhové kuželně Pelhřimov každé úterý 16:00 – 22:00 (snahou je do 21:00) – 
rozlosování utkání je zveřejňováno na nástěnce před kuželnou a zasíláno e-mailem. Přihlášky očekáváme do  
5. září 2022 a první utkání budou odehrána v úterý 13. září 2022. 

3. Funkcionáři:  

Ředitel soutěže: Mgr. Bohumil Kovanda kovanda@mupe.cz (rozhoduje ve všech případech neupravených přímo 
těmito propozicemi nebo jiným závazným předpisem) je zastupován Stanislavem Kropáčkem 
stan.kropacek@seznam.cz (zastupuje ředitele soutěže, připravuje propozice (rozpis) a rozlosování utkání) 

Organizační pracovník: Vendula Kosová kosova.v@mupe.cz (přijímá závazné přihlášky a zajišťuje veškerou 
nezbytnou komunikaci, která probíhá výhradně prostřednictvím e-mailu) 

Finanční záležitosti: Stanislav Kropáček stan.kropacek@seznam.cz (fakturace a platby) 

Správa kuželny: Václav Novotný v.novotny18@seznam.cz  

4. Poplatky: startující družstva hradí startovní poplatek 3 500,- Kč, a to do 14. září 2022 na účet oddílu kuželek  
19-3887200217/0100 variabilní symbol 190 a pro identifikaci platby do zprávy pro příjemce uveďte svůj název 
(kontakty tel. 565 323 138 – TSMP pí. Buštová nebo tel. 777 724 467 – oddíl kuželek Kropáček).  

5. Časový program bude dále upřesňován rozlosováním, zaslán na kontaktní e-maily a vyvěšen na vývěsce před 
kuželnou. Výsledky budou zveřejňovány průběžně se snahou činit tak v co nejkratším termínu. Rozepsaná utkání je 
možno překládat jen ve výjimečných případech. K přeložení zápasu je třeba souhlasu obou hrajících týmů, volný termín 
na kuželně (informace o jiných než úterních termínech má Václav Novotný) a nahlásit změnu předem organizačnímu 
pracovníku. Zápasy neodehrané do posledního hracího dne základní nebo finálové části uvedeného na rozpisu budou 
podmínečně kontumovány. 

6. Povinnosti hráčů: 

Hráči jsou povinni se dostavit na místo konání zápasu minimálně 10 minut před časem jeho oficiálního začátku 
v čisté sportovní obuvi (je k dispozici jedna šatna pro obě mužstva). Kapitán družstva nahlásí obsluze počítače 
aktuální sestavu. 

Hráči odpovídají za svůj zdravotní stav v průběhu celé soutěže včetně zdravotního pojištění – každý hráč je 
povinen si zabezpečit ve svém zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní kuželek.  

7. Předpis: jest trvalou snahou hrát dle Pravidel a Soutěžního řádu kuželkářského sportu s úpravou pro Pohár mladých 
nadějí (60 hodů sdružených (2 x 30)). Pokud hráč neporazí v dorážce devítku maximálně na tři hody (počínaje prvním 
úspěšným), postaví se mu po odehraném třetím hodu všech devět kuželek a započítají se jen ty kuželky, které těmito třemi 
hody skutečně porazí. Hráče při indispozici lze vystřídat, ale nikdo během jednoho zápasu nemůže hrát dvakrát (rozumí se 
jako za dvě osoby či vrátit se do hry po odeznění indispozice). Pokud se k zápasu sejdou jen tři členové jednoho družstva, 
počítá se pouze jejich výkon, při dvou se zápas anuluje ve prospěch soupeře, ale ten musí odházet. Po předchozí domluvě 
lze výjimečně předehrát „na jazyky“. Čas na jednu dráhu (15 a 15 hodů) je stanoven na maximálně 12 minut dle časomíry a 
nepromíjí se.  

8. Účastníci: startují čtyřčlenná „amatérská“ družstva (družstvo tvoří minimálně čtyři hrající hráči (každý hráč může 
v průběhu soutěže nastoupit jen za jedno družstvo) neregistrovaní, nebo i registrovaní v ČKA, ale v sezóně nehrající 
soutěžní utkání – výjimku mají registrovaní hráči do 15 let včetně, kteří mohou nastoupit i v amatérské části) (věk a 
registrace se posuzuje k datu posledního zápasu prvního kola)). Hraje se ve dvou skupinách, kde se utká každý s každým; 
po skončení základní části bude odehrána zkrácená nadstavbová část o celkové konečné pořadí; souběžně je organizována 
i soutěž „profesionálních“ družstev pro aktivní registrované hráče na 60 HS, kde může opakovaně hostovat v jednom týmu 
v jedné sezóně i hráč hrající amatérskou část. 

Mnoho radosti ze hry a co nejlepší sportovní výsledky vám přeje 
Mgr. Bohumil Kovanda v. r. 

ředitel soutěže 
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