TJ Lokomotiva Česká Třebová
oddíl kuželky

Českotřebovská
kuželkářská liga
Jardy Holce

5. ročník
2009–2010
Česká Třebová, 11. září 2009
http://lokoct.czechian.net/

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na
5. ročník turnaje dvojic v disciplině 2×80 hs pořádaného na počest zesnulého
dlouholetého člena a funkcionáře našeho oddílu
Jaroslava Holce.

Všeobecná ustanovení
1. Vypisovatel:

TJ Lokomotiva Česká Třebová – oddíl kuželky

2. Místo:

čtyřdráha TJ Lokomotiva Česká Třebová, Kozlovská 551

3. Termín konání:

říjen 2009 až duben 2010 - podrobnosti v příloze k rozpisu

4. Právo účasti:

Neregistrované dvojice mužů, žen a smíšené.
Hráčky a hráči musí v době konání 1. turnaje do sáhnout věku 15 a více
let.
V každé dvojici může hrát jeden registrovaný hráč (hráčka), který nesmí
hrát žádnou ligovou soutěž řízenou ČKA.

5. Ředitel turnaje:

Jiří Hetych

6. Hlavní rozhodčí:

Jaroslav Fiurášek

7. Org. pracovník:

Ladislav Beran, Jiří Hetych

8. Startovné:

1200 Kč za dvojici je splatné na místě před startem v 1. turnaji

9. Přihlášky:

do 18. 10. 2009 na telefon – 603 395 233, 728 985 600 nebo na adresu:
Jiří Hetych Sadová 1684 Česká Třebová,
e-mail: kuzelky.trebova@ktct.cz
nebo během turnaje dle časového prostoru

10. Ceny:

získají nejlepší účastníci finálových turnajů jednotlivců i dvojic.

11. Předpis:

Hraje se dle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu a
dle tohoto rozpisu.

Technická ustanovení
12. Systém:

Hrají dvojice v disciplině 2×80 hs přes čtyři dráhy. Bude sehráno
7 turnajů a následující finále jednotlivců a finále dvojic. Hráči mohou startovat celou soutěž pouze v jedné dvojici.
Na 1.základní turnaj se dostaví všechny přihlášené dvojice podle vlastního výběru termínu /18. 10. nebo 25. 10. 2009/. Po odehrání tohoto
úvodního turnaje budou dvojice rozděleny podle dosažených výsledků
do jednotlivých skupin, ve kterých odehrají zbylých 6 turnajů. Po každém
odehraném turnaji vždy v každé příslušné skupině poslední dvě dvojice
sestoupí o skupinu níže a naopak první dvě dvojice postoupí o skupinu
výše. Počet skupin bude stanoven na základě počtu přihlášených dvojic.
Oba hráči dvojice nastupují současně. První hráč dvojice nastupuje na
dráhu č. 1, resp. 2, a druhý hráč dvojice nastoupí na dráhu č. 3, resp. 4.
Střídání drah se provádí dle ust. čl. 19 odst. 1 Pravidel kuželkářského
sportu, tedy např. 1-2-4-3, 2-1-3-4, 3-4-2-1 a 4-3-1-2.

13. Bodování:

Po každém odehraném turnaji budou jednotlivé dvojice bodovány. Nejlepší dvojice získá tolik bodů, kolik dvojic se celého turnaje ve všech
skupinách účastní; každá další dvojice v pořadí získá o jeden bod méně
než předchozí dvojice.
Body ze všech turnajů se sčítají. Do celkového bodobého zisku se započítá 6 nejlepších bodobých zisků ze sedmi turnajů.

14. Postup:

Do závěrečného finálového turnaje dvojic postoupí prvních 12 dvojic,
které získají největší počet bodů z šesti nejlepších startů; v případě
shodného počtu bodů rozhoduje o lepším konečném umístění vyšší počet vyšších umístění v jednotlivých startech.
Do závěrečného finálového „A“ turnaje jednotlivců postoupí první polovina hráčů podle dosaženého průměru ze všech svých ukončených startů
přímo. Druhá polovina hráčů podle průměru bude hrát finále „B“. Průměr
hráče pro postup do obou finálových turnajů je platný jen, pokud hráč
absolvoval nejméně 5 startů v soutěži. Registrovaní hráči do finálového
turnaje jednotlivců nepostupují.

15. Finále:

Do finále postupuje 12 nejlepších dvojic. Po odehrání finálového turnaje
dvojic se konečné pořadí stanoví od nejnižšího součtu umístění v základní části a ve finále k vyšším součtům (rozhoduje nižší součet umístění). V případě shodného součtu rozhoduje o lepším konečném umístění
lepší umístění ve finálovém turnaji.
Jednotlivci budou do finále postupovat podle docíleného průměru (musí
absoluvovat nejméně 5 startů). Konečné pořadí v obou finálových skupinách se stanoví podle součtu průměru docíleného v základní části a
výkonu ve finálovém turnaji.
Budeli mít ve finále dvojice nebo jednotlivec shodný výkon, rozhoduje
o lepším umístění vyšší výkon v dorážkové a dále menší počet chyb.
V případě, že by se během rozehraného ročníku ještě dodatečně nějaká
dvojice přihlásila, je to možné. Bude zařazena do nejnižší skupiny.

16. Námitky:

Námitky musí být podány do 15 minut po ukončení startu pořadateli
s vkladem 50,– Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. Při oprávněném protestu bude vklad vrácen.

Jiří Hetych v.r.
předseda oddílu

Příloha rozpisu Českotřebovské ligy Jardy Holce
Časový harmonogram
Hrací den je vždy neděle v době od 15.00 do 20.00 hodin.
1. turnaj:

18. říjen 2009 nebo 25. říjen 2009

Na základě dosažených výsledků budou dvojice rozděleny do skupin takto:
4. skupina: dvojice umístěné na 25. až 32. místě
3. skupina: dvojice umístěné na 17. až 24. místě
2. skupina: dvojice umístěné na 9. až 16. místě
1. skupina: dvojice umístěné na 8. až 1. místě.

Hrací dny pro jednotlivé skupiny
4. skupina hraje od 15.00 – 3. skupina hraje od 18.20 hodin
2.turnaj
3.turnaj
4.turnaj
5.turnaj
6.turnaj
7.turnaj
8. 11. 2009 29. 11. 2009 3. 1. 2010

24. 1. 2010 14. 2. 2010

7. 3. 2010

2. skupina hraje od 15.00 – 1. skupina hraje od 18.20 hodin
2.turnaj
3.turnaj
4.turnaj
5.turnaj
6.turnaj
7.turnaj
15. 11. 2009 6. 12. 2009 10. 1. 2010 31. 1. 2010 21. 2. 2010 14. 3. 2010

2.turnaj

3.turnaj

Rezervní termíny
4.turnaj
5.turnaj

22. 11. 2009 13. 12. 2009 17. 1. 2010

7. 2. 2010

6.turnaj

7.turnaj

28. 2. 2010 21. 3. 2010

Případné změny v rozlosování budou upřesněny na základě skutečného počtu přihlášených
dvojic.

Finálový turnaj jednotlivců „B“:

28. 3. 2010, 14.30 – 20.00 hodin

Finálový turnaj jednotlivců „A“:

11. 4. 2010, 14.30 – 20.00 hodin

Finálový turnaj dvojic:

18. 4. 2010, 15.00 – 19.00 hodin

Vítězové minulých ročníků
0. ročník 2004 – 2005
dvojice:
jednotlivci:

Macháček Jiří + Müller Roman
Slezák Jiří

Korado
DKV Č.Třebová

1. ročník 2005 – 2006
dvojice:
jednotlivci:

Strait Antonín + Pařil Karel
Kopecký Milan

Blansko
Korado

2. ročník 2006 – 2007
dvojice:
jednotlivci:

Macháček Jiří + Müller Roman
Macháček Jiří

Semanín
Semanín

3. ročník 2007 – 2008
dvojice:
jednotlivci:

Řihák Pavel + Klacl Jaromír
Macháček Jiří

Vinotéka
Semanín

4. ročník 2008 – 2009
dvojice:
jednotlivci:

Macháček Jiří + Müller Roman
Horák Jaroslav

Semanín
H - Komplet

