PRAVIDLA VALAŠSKÉ LIGY KUŽELEK
VSETÍN
2017-2018
1. – ORGANIZAČNÍ NÁLEŽITOSTI
- Turnaje se mohou zúčastnit čtyřčlenná družstva mužů, žen nebo
smíšených, která podají přihlášku do turnaje (viz.příloha) .
- Termíny jednotlivých zápasů budou zveřejněny po rozlosováni.
- Družstvo nastoupí, pokud možno, v jednotném dresu (tričku).
- Hráč zapsaný na přihlášce jednoho družstva nemůže startovat za jiné
družstvo. V opačném případě jeho start bude neplatné.
- Soutěže se mohou zúčastnit rekreační hráči bez registrace a také
hráči registrované v soutěžích řízené ČKA. V jednom zápase smí
nastoupit za jedno družstvo nejvýše jeden hráč, který je na soupisce
vyšších soutěží (divize, nebo vyšší ligy mužů či žen).
Hráči hrající nižší výkonnostní soutěže (tj. krajský přebor nebo
krajskou soutěž) omezení ve startu nebudou mít.
- Do play-off části mohou nastoupit hráči, kteří v základní části soutěže
odehráli nejméně 5 zápasů za dané družstvo.
Další ustanovení:
- Do hracího prostoru je zakázáno donášení sklenic s nápoji (z důvodu,
že by se sklo mohlo rozbít a obsah rozlít na hrací dráze), výjimkou
jsou plastové uzavřené lahve.

2. HRACÍ ŘÁD SOUTĚŽE
Hraje se na 60. hodů sdružených (HS) přes dvě dráhy ( 30 hodů do
plných 30 hodů dorážka, na každé dráze 15 + 15 hodů)
Každý hráč má nárok na 2 minuty cvičných hodů před začátkem svého
utkání na té dráze, kde začíná svůj start. Střídající hráč nemá právo na
cvičné hody.
Turnaj bude odehrán dvoukolově ( tj. při účasti 10. družstev odehraje
každé družstvo 18 zápasů) tj. každý s každým v podzimní i jarní části
sezóny.
Po ukončení základní části bude PLAY-OFF , a to následovně:
Družstva na 1,2,3,4,5 a 6 místě "v prvním kole" play off stojí. Družstva na
7,10 a 8,9 místě hrají proti sobě o postup do dalšího kola tak, že:
- Hraje na 2 vítězné utkání (maximálně 3 zápasy)
- Družstvo s lepším umístěním v základní části má výhodu nasazování
na níže postavené družstvo tj. např.: 10-7, 7-10, 10-7.
- Postupuje družstvo, které získá 2 výhry nebo 1 výhru a 1 remízu,
v případě remízy ve třetím zápase rozhoduje lepší skóre ze všech tří
zápasů. Při stejném skóre, rozhoduje vyšší počet shozených kolků.
Vítězové nastoupí v semifinále proti družstvům umístěných na 1,2,3,4,5
a 6. místě, a to opět nejvýše postavený proti nejníže postaveným ze
základní části soutěže.
O postupu se bude rozhodovat stejně, jak při předchozím kole (2 výhry)
Vítězové semifinále (4 družstva) nastoupí proti sobě ve velkém finále
(Final FOUR) které bude již odehráno na 120 HS (jeden zápas) a
z každého družstva bude hrát jeden hráč na dráze. Postupně všechny 4
hráči toho jednoho družstva odehrají své hody na všech dráhách po
sobě. Pořadí určuje celkový počet shozených kuželek. Při shodě – větší
dorážka.
Střídat v zápase 4 členných družstev na 60 hodů (základní část a
vyřazovací část Play-OFF) může jen 1 hráč, ve Final FOUR na 120hs
střídat můžou celkem 2 hráči z družstva).

3. HODNOCENÍ VZÁJEMNÝCH UTKÁNÍ DRUŽSTEV
BODOVÝM ZPŮSOBEM
a/ bodové hodnocení výkonu hráčů.
- Provede se porovnáním výkonu všech hráčů uvedených v sestavách
družstev na stejných pořadových místech, kterého dosáhli v celkové
disciplíně.
Za dosažení vyššího výkonu získá hráč 1 bod, při stejném výkonu získají
oba hráči po 0,5 bodů, za nižší výkon se přiznává 0 bodů.
b/ Bodové hodnocení družstva
- Za vyšší výkon družstva se přiznávají 2 body. Při stejném výkonu se
přiznávají 1 bod každému družstvu. Při nižším výkonu se přiznává 0
bodů.
- Celkový počet bodů získaných v utkání je dán součtem bodů dle
odstavce a + b.
Tj. lze získat celkem max. 6 bodů za družstvo.
- Vítězem utkání se stává družstvo s vyšším počtem takto získaných
bodů.
4. HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ
- V základní části soutěže probíhá také soutěž jednotlivců. Vyhodnoceni
budou první 3 hráči podle dosaženého průměru, pokud absolvovali
alespoň 1/3 (33%) všech utkání jejich družstva.

Startovné pro ročník 2017-2018 pro jedno družstvo činí 4 800,- Kč.

Ve Vsetíně, 20. 9. 2017

