XXX. ROČNÍK 2020-2021
PODORLICKÉ LIGY NEREGISTROVANÝCH
TJ Jiskra Hylváty, z. s.

1. Pořadatel:

TJ Jiskra Hylváty, z. s. – oddíl kuželek

2. Účastníci:

tříčlenná družstva mužů, žen nebo smíšená

3. Místo konání:

dvoudráhová kuželna TJ Jiskra Hylváty, z. s. (adresa kuželny: Za Vodou
47, Ústí nad Orlicí 2)

4. Termíny a

Hrací dny jsou přednostně pondělí (výjimečně středa) v měsících říjen
2020 až duben 2021
Termíny se mohou mírně změnit, pokud někdo dopředu nahlásí, že
v daném termínu nemůže hrát.

Rozlosování:

Rozlosování bude vydáno do 25. září 2020 dle počtu přihlášených
družstev a jejich rozdělení do jednotlivých skupin.

5. Úhrada:

Každé družstvo je povinno zaplatit startovní poplatek ve výši 1800,- Kč.
Poplatek musí být uhrazen při prvním utkání nebo poukázán po
dohodě s vedoucím soutěže na účet oddílu do 30. 11. 2020. Pokud
družstvo v určeném termínu neuhradí startovné nebude moci svá další
utkání až do uhrazení startovného odehrát.

6. Předpis:

Hraje se podle platných Pravidel, soutěžního řádu
(https://www.kuzelky.cz/dokumenty/predpisy/Sportovne-technickepredpisy.pdf), a tohoto rozpisu

7. Systém:

Tříčlenná družstva budou rozdělena dle umístění v předchozím ročníku
do jednotlivých lig, v nichž se utkají systémem každý s každým
v disciplině 3x60 hs. (V nejnižší lize může být systém upraven)

8. Bodové

Zůstává stejné jako v minulých ročnících. Tj. hráč

hodnocení:

proti hráči hraje o 2 body a za celkový výkon družstva se udělují také 2
body. Celkem se tedy rozdělí 8 bodů, která určují výsledek utkání. Při
stejných výkonech ať jednotlivců nebo družstev získají oba aktéři po
jednom bodu. Družstvo, které získá více těchto bodů získává do tabulky
2 body, poražené družstvo žádný bod. Při remíze získává družstvo 1
bod.
Při konečném pořadí rozhoduje:
a) počet bodů
b) skore pomocných bodů
c) průměr poražených kuželek

9. Startují:

Hráči a hráčky libovolného věku vyššího 12 let. Hráč může nastoupit
pouze za jedno družstvo, jen po předchozím dohodnutí s vedoucím
soutěže může hráč nižší ligy nastoupit za družstvo vyšší ligy (maximálně
však 3x).

10. Přihlášky

Je třeba zaslat na adresu vedoucího soutěže

do soutěže:

11. Vedoucí

e-mailem nebo telefonicky do 20. září 2020. Na přihlášce družstva je
třeba uvést jeho název, kontaktní adresu – nejlépe e-mail ev. telefon.
Nutné potvrdit účast (i družstva, která startovala v minulém ročníku).
Petr Glac

soutěže:

tel. +420 732 246 957
e-mail: petrglac@seznam.cz

12. Odměny:

První tři družstva 1. -4. ligy získají diplom. První tři družstva a vítězové
ostatních lig finanční odměnu, které budou předány při úvodních
kolech nového ročníku.

13. Různé:

Můžete uvést spolu s přihláškou i nejvhodnější termíny a časy, ke
kterým může být přihlédnuto.
Milan Januška

Petr Glac

Předseda oddílu

vedoucí soutěže
V Ústí nad Orlicí 23. 8. 2020

