PROPOZICE
31.ROČNÍKU TURNAJE NEREGISTROVANÝCH V KUŽELKÁCH
JIČÍN 2006-2007 - LETOŠNÍ ROČNÍK PROBÍHÁ POD PATRONACÍ
„SPORTUJ S NÁMI“
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Soutěží 4-členná družstva na 60 hodů sdružených v jednotlivých ligách.Vítězná družstva v 1.lize mužů a žen se
stávají vítězi 31.ročníku turnaje.Postupový a sestupový klíč je stejný jako byl v minulém ročníku.Klíč postupu a
sestupu bude vyvěšen na kuželně.
V jednom družstvu může během turnaje startovat libovolný počet neregistrovaných hráčů.Každý startující může
startovat pouze v jednom družstvu.Za družstvo mužů mohou startovat i ženy.Za družstvo žen nesmí startovat
muži.
Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí.Startovat může každý,kdo nesehrál v uplynulém soutěžním ročníku ani
jedno mistrovské utkání v kuželkách a dosáhl 18 let před zahájením turnaje.
Pro letošní 31.ročník bude platit toto ustanovení:
Každý,kdo nastoupí na podzim 2006 do 31.ročníku tohoto turnaje nesmí již startovat do ukončení turnaje
v mistrovském utkání,aby mohl být klasifikován v turnaji neregistrovaných.
V opačném případě nesmí již dál pokračovat v turnaji neregistrovaných.

PODMÍNKY ÚČASTI:
Každé družstvo se musí přihlásit nejpozději do 15.září 2006 na kuželně u pana EGRTA.Přihlášky je možné
podat též i přes INTERNET na adrese www.skkjicin.com.Pozdější přihlášky nebudou akceptovány.Taktéž i
startovné 2.500,-Kč musí být uhrazeno do 15.10.2006.

PROVOZ NA KUŽELNĚ:
Soutěží se dle platných pravidel kuželkářského sportu.Pozor na chybné a bosé hody a také na přešlapy.Do
prostoru hlediště a kiosku je možný vstup bez přezutí.V ostatních prostorách je možný vstup po přezutí a to do
sportovní čisté obuvi.Na obuvi nesmí být podrážka,která by zanechala na linu stopy.
Každý dozor je současně i rozhodčím utkání a proto dodržujte jeho pokyny a rozhodnutí.Ovládání stavěčů může
provádět jenom dozor.
Případné požadavky tréninku na kuželně je možno objednat u pana EGRTA buď přímo na kuželně nebo na níže
uvedených telefonech.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Každé družstvo obdrží včas rozlosování turnaje.Přeložky utkání nejsou možné.Začátky utkání přesně
dodržujte!Při pozdním nástupu se vystavujete kontumační prohře.Čekací doba není žádná.Případné nesportovní
chování hráčů a diváků bude řešeno tak,že viník bude vyveden z kuželny.
Zápisy o utkání vyplňujte čitelně a přesně /hlavně příjmení a jméno/,řádně je zkontrolujte a podepište!Po
podepsání kapitánů a rozhodčího jsou další námitky bezpředmětné.
V šatnách si nenechávejte cenné věci a peníze,neboť účast startujících je v tomto turnaji veliká a občas dochází
v těchto prostorách ke krádežím.
Případné protesty se podávají řediteli turnaje písemně proti poplatku 200,-Kč.Při kladném vyřízení Vašeho
protestu se částka vrací.
Veškeré informace o tomto turnaji a našem kuželkářském klubu najdete na adrese www.skkjicin.com.
Ředitelem turnaje je pan CRHA Josef Jičín Lošťákova 854.Telefon byt 493524743,mobil 603 942132.
Sekretářem turnaje je pan EGRT Jaroslav-telefon kuželna 493522600,mobil 723 360386.
Výbor oddílu kuželek SKK Jičín se všemi členy se těší na Vaší účast v největším turnaji neregistrovaných v ČR
a přeje Vám mnoho úspěšných výkonů a hodně shozených „devítek“!
Jičín září 2006
Ředitel turnaje
C r h a Josef v.r.

HODNOCENÍ VZÁJEMNÝCH UTKÁNÍ DRUŽSTEV BODOVACÍM ZPŮSOBEM:

1.Bodové hodnocení výkonu hráče:
Provede se porovnání výkonu hráčů,uvedených v sestavách družstev na stejných pořadových místech,kterých
dosáhli v celé disciplině.Za dosažení vyššího výkonu získá hráč 2 body,při stejném výkonu získají oba hráči po
jednom bodu,za nižší výkon se přizná 0 bodů.

2.Bodové hodnocení výkonu družstva:
Za vyšší celkový výkon družstva se přiznají 4 body.Při stejném výkonu se přizná oběma družstvům po 2 bodech.
Za nižší výkon se přizná 0 bodů.

Celkový výsledek utkání:
Celkový počet bodů získaných družstvem v utkání je dán součtem bodů získaných dle bodu 1. a bodu 2.
Vítězem utkání se stává družstvo s vyšším celkovým počtem takto získaných bodů.Celkový výsledek utkání se
vyjádří jako poměr-skóre-celkového počtu bodů domácího a hostujícího družstva /např.12:0, 8:4, 6:6, 0:12
apod./.

3.Bodové hodnocení v tabulce pořadí:
Na základě celkového výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev:
a/ vítězi utkání 2 body,
b/ po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku – 6:6,
c/ poraženému družstvu 0 bodů.
O celkovém umístění družstev v tabulce rozhoduje počet bodů získaných dle bodu 3.
V případě rovnosti počtu bodů v tabulce rozhoduje o lepším umístění vyšší rozdíl celkového skóre družstva
v odehraných utkáních dle bodu 2.Je-li ten shodný,rozhoduje o lepším umístění vyšší průměr z průměru drah.
Při kontumačním výsledku,který vyhlašuje řídící orgán soutěže, se:
-družstvu,které kontumaci nezavinilo,přizná celkový výsledek utkání 12:0 , průměr z průměru drah se nemění,
-družstvu,které kontumaci zavinilo,přizná celkový výsledek utkání 0:12 , průměr z průměru drah se nemění.

Povinnosti družstva před startem:
Družstvo před započetím startu napíše na zápis o utkání celou sestavu družstva v pořadí v jakém budou hráči
nastupovat.Pozdější změna pořadí hráčů je vyloučena,nahrazení hráče sestavy jiným hráčem,neuvedeným
v zápise je považováno za střídání.Střídat v zápase může jenom 1 hráč.

