
 

Propozice Rychnovské ligy neregistrovaných v kuželkách 
(RLN) - verze podzim 2016 

 
 

Pořadatel: TJ START Rychnov nad Kněžnou 
 

Termín: září - prosinec 2016  
 

Místo: Plně automatická 4dráha v Rychnově nad Kněžnou 
 

Systém:  Hraje se dle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského 
sportu a dle rozpisu tohoto turnaje, v disciplíně 4 x 60 hodů 
sdružených.  

 

Startují: 4 členná družstva neregistrovaných hráčů a hráček. 

 Za družstvo hrají hráči uvedení na soupisce, kterou družstva 
předloží organizátorům s přihláškou. Na soupisce musí být 
uvedeni minimálně 4 hráči. V případě nepředložení soupisky 
před zahájením RLN, budou na soupisku dopsáni všichni 4 hráči, 
kteří nastoupí k prvnímu utkání. 

 

 Hráč, který není uveden na žádné soupisce, bude po prvním 
zápase dopsán na soupisku družstva, za který odehrál tento 
zápas. 
 

 Hráč může mimo své „domovské družstvo“ (družstvo, u kterého 
je uveden na soupisce) odehrát 2 zápasy ve vyšší lize jako 
náhradník. Další start je považován za start neoprávněný a 
výsledek takového zápasu hráče!! (ne družstva!!) bude 
kontumován.  
 

 Hráč nemůže nastoupit za družstvo v lize nižší!! 
 

 Hráč může v jedné lize startovat pouze za jedno družstvo. 
 

 V RLN mohou startovat registrovaní hráči, kteří od 1. června 
2015 nestartovali v žádných soutěžích řízených ČKA a pro jarní 
část sezóny 2017 nejsou vedeni na soupisce družstva pro 
soutěže řízené ČKA (povolena je pouze výjimka u mládeže 
narozené 1. července 2001 a mladší). Registrovaný hráč, hrající 
RLN po splnění výše uvedené podmínky, který v průběhu tohoto 
ročníku RLN nastoupí do zápasu v soutěži registrovaných, nesmí 
po tomto startu nastoupit v RLN (zápasy odehrané před tímto 
startem zůstávají v platnosti). V případě dalšího startu tohoto 
hráče v RLN je tento start považován za start neoprávněný a 
výsledek takového zápasu hráče (ne družstva) bude 
kontumován. 

 

Přihlášky: Zaslat nejpozději do 20. srpna 2016 v elektronické podobě na adresu 
Luca.janig@seznam.cz. 

 Přihláška na http://www.startrychnov.cz/Neregistrovani/Prihlaska.xls 
 (nepřevádějte do pdf nebo do jiných formátů!!!).  
 

Nasazení družstev: Dle výsledků ročníku jaro 2016 - pro tento ročník jsou pořadová čísla 
družstev v jednotlivých ligách dle výsledků posledního ročníku.   
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Rozlosování: Rozlosování bude rozesláno vedoucím družstev na e-mailové adresy 
uvedené v přihláškách, dále bude umístěno na www.startrychnov.cz 
a bude také zveřejněno na vývěsce RLN v kuželně. 

 

Hra: Před zápasem napíše vedoucí družstva na tabuli sestavu 4 hráčů. 
Pište příjmení a jméno!!! První na tabuli píše domácí družstvo (tj. 
družstvo uvedené v rozlosování jako první).  

  

 Domácí družstvo začíná vždy hru na drahách 1 a 3, hostující 
družstvo pak na drahách 2 a 4. V případě, že za družstvo nastupuje 
náhradník, uvede se u tohoto hráče poznámka „N“. 

  

 Služba poté doplní sestavy do Zápisu o utkání.  
  

 Hráči družstva nemusí být na kuželně současně, ale každý hráč 
minimálně 15 minut před zahájením vlastní hry.  

  

 Hra začíná v daný čas dle rozpisu, čekací doba není!!! V případě 
nepřítomnosti hráče na dráze v daný čas je mu spuštěn hrací čas, 
opožděný nástup ke hře tak znamená snížení časového limitu pro 
hru.  

  

 V případě, že se družstvo dostaví v neúplném počtu (minimální 
počet jsou 3 hráči), budou tomuto družstvu na neobsazené dráze 
zapsány nulové hodnoty v pomocných bodech a v nahraných 
kuželkách. 

  

 V případě nedostavení se družstva k zápasu budou tomuto družstvu 
zapsány nulové hodnoty v bodech, pomocných bodech a 
v nahraných kuželkách. Družstvo soupeře, které se k zápasu 
dostavilo, zápas vyhrává 10:0 a zápas odehraje samostatně, kdy 
všichni 4 hráči nastoupí najednou. 
 

Služba po ukončení náhozů zaznamená výkony hráčů a po ukončení 
zápasu vyplní celkový výsledek a předá vedoucím družstev k 
podpisu. 
 

Po podepsání zápisu vedoucími družstvy je výsledek právoplatný!!! 
 

Střídání: Družstvo může kdykoliv v průběhu hry v zápase vystřídat hráče 
hráčem, který v tomto zápase dosud nenastoupil a nebyl uveden na 

tabuli, jako hráč hrající v jiné dvojici  hráč smí do zápasu nastoupit 
pouze jednou. Dosažený výsledek se započítává do hry družstva, 
nepočítá se však do výsledků jednotlivce. 

 

Bodování zápasů: Vzájemné zápasy hráčů 2 pomocné body za vítězství, při shodnosti 
1 bod za remízu. Za více shozených kuželek v zápase se družstvu 
připisují 2 pomocné body. 

  

 Za vítězství v zápase bere družstvo 2 velké body, v případě 
shodnosti pomocných bodů bere každé družstvo 1 velký bod. 

 

Postup, sestup: Do vyšší soutěže postupují vždy dva celky dle konečné tabulky, 
poslední dvě družstva sestupují. Výjimka je v 1. lize, kde se 
nepostupuje a v poslední lize, kde se nesestupuje. 

 

Co rozhoduje: 1. počet bodů v konečné tabulce; 
 2. počet získaných pomocných bodů (skóre); 
 3. dosažený průměr poražených kuželek; 
 4. vzájemný zápas, popř. vzájemné zápasy; 
 5. los. 
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Startovné: 1.400,-- Kč/družstvo, v případě vyššího popř. nižšího počtu družstev 
bude startovné vypočteno v alikvotní výši. 

  

 Startovné je splatné nejpozději před zápasem 1. kola.  
  

 V případě, že poslední, popř. předposlední liga bude mít více, popř. 
méně družstev, bude startovné alikvotně zvýšeno, popř. sníženo dle 
počtu družstev.  

 

Ředitel RLN:  Jaroslav Kejzlar st.,  
 mobil: 603 831 275, e-mail: tjstart@tiscali.cz 
 

Zpracování výsledků:  Lucie Janigová,  
 mobil: 604 436 343, e-mail: Luca.janig@seznam.cz 
 

Vyhodnocení: Věcné ceny pro první družstva všech lig. 
  

 Vítěz tohoto ročníku RLN odehraje zápas s vítězem ročníku jaro 
2016 o právo účasti v kvalifikaci MČR neregistrovaných pro rok 
2017.  

 

Ostatní: Dozor na kuželně je zajišťován pořadatelem. 
  

 Pokud hráč nastoupí v hrací obuvi, která zanechává v hracím 
prostoru jakoukoliv stopu (černou či bílou) je povinen se IHNED 
přezout, nebo okamžitě ukončit start !!! 

  

 Veškeré sportovní aktivity jsou na kuželně provozovány na vlastní 
nebezpečí!!! 

 
 
 
 
V Rychnově nad Kněžnou, dne 1. srpna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Kejzlar st.     Lucie Janigová 
předseda TJ START     zpracovatel výsledků RLN 
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