DAKAL - soutěžní ročník 2021/2022
Rozpis soutěže
1)

Vypisovatel

Vypisovatelem Dačické kuželkářské amatérské ligy (dále jen DAKAL) je TJ Centropen Dačice – oddíl kuželek
2) Řízení soutěže
Řízení soutěže DAKAL vykonává řídící orgán. Řídící orgán má 3 členy, které jmenuje vypisovatel soutěže.
3) Pořadatel
Pořadatelem soutěže DAKAL je vypisovatel. To je TJ Centropen Dačice – oddíl kuželek.
4) Kategorie
Tříčlenná družstva mužů, žen nebo smíšená (3 x 60 hodů sdružených)
5) Účastníci
V DAKALu mohou startovat hráči a hráčky, kteří nejsou registrováni v žádném kuželkářském oddíle a budou
uvedeni na soupisce družstva (min. 3 hráči, max. 8 hráčů).Řídící orgán Dakalu vypracuje seznam hráčů
registrovaných v ČKA, kteří mohou startovat v Dakalu (podmínkou je skutečnost, že minimálně 1 rok zpět nehráli
žádný oficiální soutěžní zápas za svůj klub). Tato výjimka okamžitě přestává platit po prvním soutěžním startu
hráče za mateřský klub. Každý hráč, uvedený na soupisce, smí startovat pouze za jedno družstvo. Minimální věk
hráče – k 1. 9. 2021 je 13 let. V soutěži mohou startovat hráči registrovaní v ČKA ve věku 13-18 let a senioři nad
60 let (jako rozhodující je dosažení příslušného věku v daném ročníku). Dále uvede každé družstvo na soupisce
vedoucího družstva, který bude zajišťovat komunikaci s řídícím orgánem soutěže a e-mailovou adresu, pro
přímou komunikaci s týmem. Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí. Veškeré změny (dopsání na soupisku,
změna soupisky případně další žádosti zasílá vedoucí družstva písemně e-mailem, řídící orgán změnu či žádost
projedná, písemně e-mailem vedoucímu družstva odpoví, poté bude změna platná. Každá změna bude hned
uvedena na stránkách DAKALu. V 1.lize DAKALu může nastoupit i hráč z 2.ligy DAKALu a to k maximálně 5
zápasům za polovinu soutěže. Takovýto hráč bude uveden na soupisce týmu v 2.lize DAKALu a v 1.lize bude
tento hráč veden jako náhradník. Hráč z 1.ligy DAKALu nemůže nastupovat k zápasům v 2.lize DAKALu.
Takovýto hráč může nastoupit pouze za 1 družstvo v 1.lize DAKALu
6) Termíny a místa konání
Všechna utkání budou sehrána na čtyřdráhové automatické kuželně TJ Centropen Dačice.
Hracími dny bude neděle od 14:00 do 17:00. Pokud tak bude uvedeno v rozlosování, může vypisovatel jako hrací
dny využít neděle dopoledne případně soboty, středy či čtvrtku.
Přesné termíny zápasů budou zpracovány po uzavření přihlášek. Rozlosování bude vyvěšeno na kuželně na
nástěnce DAKALu a k dispozici na internetových stránkách. Soutěž DAKAL bude probíhat v období říjen 2021 duben 2022 (1. kolo se předpokládá přibližně začátkem října 2021).
7) Poplatky, startovné
Startovné se odvíjí od počtu družstev v sezoně, respektive odehraných zápasů za danou sezónu. Při přihlášeném
počtu družstev je startovné dle následující tabulky:
Počet přihlášených družstev
11 a více
7-10 družstev
Pod 6 družstev

Výše startovného za zápas (Kč)
170,180,190,-

Podat přihlášku je nutno nejpozději do 26.9. 2021. Přihlášku se soupiskou je nutné poslat elektronicky na emailovou adresu slavakucera@gmail.com nebo odevzdat po telefonické domluvě individuálně (mobil: 602 22 77
99). Uhrazení startovného se uskuteční individuálně po domluvě s paní Olinou Prokešovou (tel. 777 349 754).
Termín pro zaplacení startovného je 6.10. 2021. Pokud nedojde k uhrazení startovného, nebude družstvo
připuštěno ke startu!!! Po zahájení soutěže se startovné nevrací.
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8) Systém
Přihlášená družstva budou zařazena do druhé ligy. V lize se hraje systémem každý s každým na dvou drahách,
dvoukolovým systémem. V hrací den budou současně probíhat dvě utkání. Každý hráč smí startovat v každém
utkání pouze jednou a střídat mohou maximálně dva hráči. Hráči startují v disciplíně 60 HS. Všichni hráči startují
ve sportovním úboru a odpovídající čisté obuvi. Hrací doba na 30 HS je 13 minut. Pokud hráči nedorazí
v dorážce do 5-ti hodů sestavu kuželek, automaticky se po 5-ti hodech postaví znovu všech 9 kuželek. Výsledky
utkání se budou zaznamenávat na tiskárnách, po podepsání zápisu o utkání budou zápisy předány družstvu.
Zápisy budou elektronicky zasílány ke zpracování výsledků. Řídící orgán si vyhrazuje právo na změnu v systému
soutěže. Každý hráč má právo před svým startem na 5 cvičných hodů na dráze, na které začíná svůj start.
9) Odkládání zápasu
Každé družstvo smí během soutěžního ročníku odložit svůj zápas pouze jednou. Družstvo, které chce svůj zápas
odložit, musí nejprve kontaktovat druhé družstvo, kterého se případné odložení týká. Po souhlasu soupeřů musí
kontaktovat řídící orgán soutěže, který musí odložení schválit. Družstvo, které o odložení požádalo, je povinno
zajistit náhradní termín utkání včetně rozhodčího a o náhradním termínu informovat řídící orgán soutěže.
Všechna odložená utkání musí být sehrána nejpozději před posledním podzimním kolem (v případě podzimní
části) nebo před posledním kolem celé soutěže (v případě jarní části).
10) Bodové hodnocení
V zápase může družstvo získat max. 4 pomocné body, 1 za celkové vítězství na kuželky (v případě remízy obě
družstva po 0,5 bodu), dále 3 x 1 bod ze vzájemných soubojů hráčů na drahách (opět vítěz bere 1 bod, v případě
remízy oba po 0,5 bodu) Družstvo, které získá více pomocných bodů (např. 4:0, 3:1) se stává vítězem a získává
2 body, v případě remízy (2:2) obě družstva po jednom. Do tabulky se započítávají dosažené body. Při rovnosti
bodů rozhodne celkové skóre pomocných bodů družstva, bude-li i toto stejné pak průměr výkonů (sražených
kuželek) za celé družstvo ze všech zápasů. Jako poslední kritérium bude rozhodovat poměr vzájemných zápasů.
11) Ceny
Vítězné družstvo získá putovní pohár DAKAL, družstva na 1. - 3. místě poháry družstva na 1. - 5. místě obdrží
věcné ceny.
Nejlepší jednotlivci – 3 muži, 1 žena a nejlepší hráč do 18 let – (podle průměrů) budou vyhodnoceni a odměněni
poháry (podmínkou je minimálně 7 odehraných utkání).
12) Ostatní
Všechna družstva DAKALu budou informována o průběhu a výsledcích zápasů ve zpravodaji. Zpravodaj bude
vydáván po každém odehraném kole a bude zveřejňován na internetových stránkách. Dále budou výsledky
zveřejňovány na kuželně. Veškeré informace budou na klubových webových stránkách.
Řídící orgán soutěže:
Stanislav Kučera
Jan Klivan
Tomáš Bártů

- 602 227 799
- 775 246 804
- 777 661 809

