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Soutěžní řád Interligy 

Část první 
Úvodní a všeobecná ustanovení 

Čl. 1 Preambule 

(1) Soutěžní řád Interligy (dále jen "SŘI") je souhrn sportovně technických předpisů pro 

pořádání a řízení Interligy, národní soutěže dvou členských svazů mezinárodní 

kuželkářské organizace NBC, kterou podle Mezinárodního sportovního řádu (dále jen 

"ISO", tj. Internationale Sportordnung) na základě vzájemné Dohody o zřízení Interligy 

(dále jen "Dohoda") vypisují Česká kuželkářská asociace a Slovenský kolkárský zväz. 

(2) SŘI doplňuje a zpřesňuje ISO o podmínky pořádání dlouhodobých soutěží družstev, 

která jsou v ISO zakotvena jen okrajově, popř. v něm zcela chybí. 

(3) Řídící orgán soutěže může ustanovení SŘI změnit. Tuto změnu však musí uvést 

v Rozpisu Interligy pro příslušný soutěžní ročník. 

Čl. 2 Působnost soutěžního řádu 

(1) SŘI společně vydávají výkonné výbory obou národních kuželkářských svazů. 

(2) Výklad SŘI provádí Sportovně technická komise Interligy (dále jen "STK Interligy"). 

Její rozhodnutí je konečné a pro účastníky Interligy závazné. 

Část druhá 
Hrací řád Interligy 

Čl. 3 Plánování soutěží 

(1) STK Interligy zpracovává v souladu s článkem 3 Dohody Rozpis Interligy a Termínový 

kalendář pro následující sportovní soutěžní ročník. 

(2) Při sestavování Termínového kalendáře jsou termíny Champions League (mezinárodní 

soutěže družstev) považovány za nadřazené a je nutné je respektovat. 

(3) Termíny Interligy jsou nadřazené před utkání, která na daných kuželnách pořádají 

národní svazy. Domácí klub je povinen přizpůsobit hrací termíny tak, aby se utkání 

Interligy mohlo odehrát ve stanoveném nebo dohodnutém termínu. 

Čl. 4 Řízení soutěží 

(1) Národní svazy, STK Interligy a jednotlivé kluby Interligy jsou povinny učinit všechna 

opatření k zajištění regulérnosti, hladkému průběhu soutěže včetně dodržení termínů 

stanovených Termínovým kalendářem. 

(2) V souladu s bodem 3.1 Dohody se Interliga hraje podle ISO. Některá důležitá ustano-

vení ISO, která mají přímý vliv na řízení Interligy, jsou uvedena v Příloze 1 tohoto SŘI. 
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(3) V souladu s bodem 3.2 Dohody se Interliga hraje na kuželnách, které odpovídají 

Technickým předpisům WNBA a mají platné Technické osvědčení vydané příslušným 

národním svazem nebo NBC/WNBA. 

(4) Pro Interligu se od soutěžního ročníku 2018-2019 předepisuje segmentový povrch drah 

s certifikací WNBA. 

(5) Oddíly a kluby, které nemají vlastní kuželnu, si musí pronajmout pouze kuželnu se 

segmentovým povrchem drah s certifikací WNBA. 

(6) Pokud je nutné provést na kuželně v průběhu rozehraného soutěžního ročníku jakou-

koliv úpravu (např. výměnu povrchu v hracím prostoru, výměnu kuželek atd.), rozho-

duje o této změně příslušný orgán národního svazu podle svých platných předpisů. 

Čl. 5 Účastníci Interligy 

(1) Zařazení družstev do Interligy upravuje článek 4 Dohody. 

(2) Obecně platí, že z Interligy sestupují dvě družstva – po jednom z každého národního 

svazu –, která se v konečné tabulce umístila nejhůře z daného národního svazu. 

(3) Družstvo, které se umístí v závěrečné tabulce Interligy na sestupovém místě, může být 

zařazeno v Interlize pro následující ročník, pokud nastane některý z následujících 

případů: 

a) jiné družstvo ze stejného národního svazu, které se umístilo v závěrečné tabulce 

Interligy na nesestupovém místě, projeví dobrovolně zájem soutěž opustit; 

b) jiné družstvo ze stejného národního svazu je z Interligy vyloučeno na základě 

disciplinárního trestu DK Interligy, resp. DK příslušného národního svazu; 

c) příslušný národní svaz nevyužije možnosti postupu jiného družstva ze své soutěže. 

(4) Pokud nastane mimořádná situace, kdy o účast v Interlize projeví zájem pět a méně 

družstev z jednoho národního svazu, musí se aplikovat příslušná ustanovení bodů 4.2 a 

4.3 Dohody.  

(5) Oprávnění hráče ke startu hráče v družstvu Interligy se posuzuje podle příslušných 

předpisů (jako jsou Registrační řád, Přestupní řád apod.) odpovídajícího národního 

svazu. 

(6) Kteří hráči mohou obecně nastoupit za družstva v Interlize, definuje Dohoda v souladu 

s ISO. Konkrétní vymezení uvádí Rozpis Interligy, kde je také definován způsob, jakým 

hráč prokazuje oprávnění ke startu. 

(7) Hráči musí mít platné lékařské prohlídky. 

Čl. 6 Termíny a organizace utkání 

(1) Termíny utkání a pořadí jednotlivých kol stanoví STK Interligy v rozlosování, které je 

přílohou rozpisu a je závazné pro všechny účastníky soutěže. 

(2) Utkání musí být sehrána ve stanovených termínech.  

(3) Možnosti předehrání a odložení utkání upravuje Rozpis Interligy. 

(4) STK Interligy je oprávněna v závažných případech nařídit přeložení kteréhokoliv utkání 

na jiný termín. 
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(5) Jestliže družstva nemohou nebo nemohla ze závažných důvodů sehrát utkání ve 

stanoveném termínu, nařídí STK Interligy pro jeho sehrání pevný termín. Při určení 

termínu přihlédne k termínu navrženému oběma účastníky – má-li jejich návrh 

k dispozici. Její rozhodnutí je konečné.  

Čl. 7 Začátky utkání 

(1) Začátek utkání je stanoven v Rozpisu Interligy a uveden v Rozlosování. 

(2) Hodina zahájení utkání může být změněna po dohodě obou družstev. Žádá-li o změnu 

hostující družstvo ze závažných důvodů (vlakové či autobusové spojení), je povinností 

domácího družstva žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání návaznost na další utkání. 

Čl. 8 Čekací doba 

(1) Základní čekací doba je 15 minut po stanoveném začátku utkání. Po zahájení utkání 

není možné čerpat čekací dobu mezi starty jednotlivých hráčů. 

(2) Čekací dobu je nutné čerpat vždy, pokud v době stanoveného začátku utkání není 

přítomen delegovaný rozhodčí. 

(3) Nedostaví-li se družstvo ani po uplynutí základní čekací doby po stanoveném začátku 

utkání, prodlužuje se čekací doba na požádání nepřítomného družstva až o jednu 

hodinu. Nastoupí-li původně nepřítomné družstvo do uplynutí prodloužené čekací doby 

k utkání, utkání se odehraje v každém případě a o dalším postupu rozhodne 

Disciplinární komise Interligy (dále jen "DK Interligy") na základě předložených 

dokladů. 

(4) Nebude-li utkání sehráno, rozhodne ve věci STK Interligy na základě předložených 

dokladů. Pokud nařídí nové utkání, rozhodne také, kdo bude platit jednotlivé náklady 

spojené s jeho konáním. 

(5) Je-li utkání po vzájemné dohodě družstev zahájeno po uplynutí prodloužené čekací 

doby, je výsledek platný. 

Čl. 9 Přerušení utkání 

(1) V případě poruchy ASK nebo jiné závady, znemožňující pokračování hry na kterékoliv 

dráze, rozhodčí přeruší hru na všech drahách, na kterých může být narušena regulérnost. 

(2) Je-li utkání přerušeno pro technickou závadu dráhy a podaří se ji během jedné hodiny 

odstranit, pokračují hráči po odstranění závady tam, kde bylo utkání přerušeno. Hráči 

hrající na funkčních drahách mohou svoji dílčí disciplínu dokončit. Výjimkou je hráč 

soupeřící s hráčem, na jehož dráze technická závada vznikla. 

(3) Jestliže hostující družstvo požádá o prodloužení stanoveného časového limitu k opravě 

závady a pak o pokračování v utkání, musí domácí družstvo vyhovět. 

(4) Není-li možno vzniklou závadu odstranit, může rozhodčí určit, že hra bude pokračovat 

na jiné dráze, na které se utkání neodehrává, pokud je tato k dispozici. 

(5) Trvá-li porucha déle než 15 minut, mají hráči právo na pět cvičných hodů do plných 

kuželek (bez hodnocení). Hráči pak pokračují do té sestavy, kterou přerušili, a dokončí 

dílčí disciplínu.  
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(6) Nebyla-li závada odstraněna a v utkání se nemůže týž den pokračovat, dohodnou se 

soupeři na novém termínu. Na základě jejich dohody rozhodne o termínu dohrání utkání 

STK Interligy. Současně také rozhodne, kdo bude platit jednotlivé náklady spojené 

s jeho dohráním. 

(7) Ve stanoveném termínu dokončí družstva rozehrané utkání takto: 

a) Pokud první hráči dokončili celou svoji disciplínu, pokračují dále v pořadí dle 

původní sestavy. Ve zvlášť odůvodněných případech může STK Interligy povolit 

změnu sestavy. 

Hráči, při jejichž startu bylo utkání přerušeno, začínají dohrávání utkání na té dráze, 

na které startovali v momentu přerušení, a to od počátku té části disciplíny (plné, 

dorážka), kterou nedokončili. Před začátkem dohrávání utkání mají nárok na 5 

minut rozcvičení na dráze, na které budou začínat. 

b) Pokud první hráči nedokončili celou svoji disciplínu, dosavadní výsledky se zruší a 

utkání se odehraje se všemi náležitostmi od úplného začátku, tj. včetně předání nové 

sestavy, nástupu družstev atd. 

(8) Jestliže má být utkání dokončeno v jiném termínu, stačí, aby se k utkání dostavili jen ti 

hráči, kteří ho mají dokončit. Nástupy se provedou v přiměřených počtech hráčů.  

Čl. 10 Neodehrání utkání, kontumace, vyloučení ze soutěže 

(1) Pokud se družstvo nedostaví k utkání, rozhodne o výsledku STK Interligy. Obvykle 

vyhlásí kontumaci v neprospěch nepřítomného družstva. 

(2) Pouze ve zcela mimořádných případech, kdy provinilé družstvo učinilo vše, aby se 

k utkání dostavilo a přesto se mu to z důvodů, které nemohlo ovlivnit, nepodařilo, může 

STK Interligy nařídit odehrání utkání v novém termínu. 

(3) Pokud STK Interligy rozhodne o vyhlášení kontumačního výsledku, předá případ 

neodehraného utkání k projednání DK Interligy. 

(4) Družstvo může být ze soutěže vyloučeno na základě: 

a) disciplinárního trestu, který vyhlásila DK Interligy; 

b) vyhlášení třetí kontumace utkání v průběhu jednoho soutěžního ročníku; 

c) Vlastní žádosti o odstoupení ze soutěže. 

(5) Je-li družstvo ze soutěže vyloučeno, anulují se všechna jeho sehraná utkání a sestupuje 

ze soutěže. 

(6) Družstvo, které je vyloučeno ze soutěže, je povinno uhradit ostatním družstvům, se 

kterými sehrálo utkání do svého vyloučení ze soutěže, prokazatelné náklady spojené se 

vzájemnými utkáními. 
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Část třetí 
Řízení utkání 

Čl. 11 Sestava družstva, střídání 

(1) Sestavu družstva odevzdává rozhodčímu vedoucí družstva nebo trenér družstva. Způsob 

jejího předání upravuje Rozpis Interligy. 

(2) Sestava družstva obsahuje: 

a) jména 6 hráčů v pořadí jejich startu; 

b) jména až 4 dalších hráčů, kteří jsou připraveni ke střídání v libovolném pořadí; 

c) jméno vedoucího družstva; 

d) jména trenéra družstva a jeho asistenta. 

(3) K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení v bodě (2) pod písmeny a) a b). 

(4) Každá změna na sestavě podle bodu (2) písmeno a) před startem či v průběhu startu 

hráče se považuje za střídání. 

(5) Další podmínky střídání upravuje ISO (bod 8.5 a dále také 5.5.3.5, 5.6.1.1). 

Čl. 12 Zahájení a ukončení utkání 

(1) Utkání musí být zahájeno a ukončeno řádným nástupem a pozdravem družstev. 

(2) Nástup řídí rozhodčí. 

(3) Za řádný nástup družstev se považuje, nastoupí-li z každého družstva minimálně 6 

hráčů uvedených na sestavě podle čl. 11 bod (2) písmena a) a b). 

(4) Další podmínky nástupu družstev upravuje Rozpis Interligy. 

(5) Pokud družstvo řádně nenastoupí k zahájení nebo ukončení utkání, uvede rozhodčí tuto 

skutečnost do Zápisu o utkání. Případ pak projedná DK Interligy. 

Část čtvrtá 
Hodnocení utkání 

Čl. 13 Bodové hodnocení 

(1) Hodnocení utkání se provádí podle ISO (bod 6.3.1). 

(2) V případě kontumačního výsledku, který vyhlašuje STK Interligy se: 

■ družstvu, které kontumaci nezavinilo, přiznává výsledek 8:0 a zisk všech setových 

bodů, průměr z průměru drah se nemění; 

■ družstvu, které kontumaci zavinilo, přiznává výsledek 0:8 a ztráta všech setových 

bodů, průměr z průměru drah se nemění; 

(3) V souladu s ISO rozhoduje o pořadí družstev v tabulce: 

a) počet získaných plusových tabulkových bodů (dále jen "TaB") sestupně (vítězství, 

remízy); 
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b) počet mínusových TaB vzestupně (prohry); 

c) počet získaných bodů pro družstvo (dále jen "DrB") sestupně (skóre); 

d) počet získaných setových bodů (dále jen "SeB") sestupně; 

e) v případě rovnosti TaB, DrB, SeB rozhoduje o pořadí v tabulce průměr poražených 

kuželek ze všech venkovních utkání bez zahrnutí vzájemných utkání hodnocených 

družstev. 

Část pátá 
Rozhodčí 

Čl. 14 Delegace a povinnosti rozhodčích 

(1) Delegaci rozhodčích k utkáním Interligy provádí předsedové komisí rozhodčích 

národních svazů. Přitom mohou přihlédnout k doporučení klubů. 

(2) Rozhodčí je zodpovědný za přesné řízení utkání podle ISO a dalších předpisů (SŘI, 

Rozpisu Interligy) a jejich případných doplňků. 

(3) Pokud rozhodčí udělí hráči kartu za nesportovní chování nebo hráče vyloučí ze startu, 

uvede tuto skutečnost do Zápisu o utkání. 

(4) Pokud dojde k čerpání čekací doby podle čl. 8, uvede rozhodčí tuto skutečnost do 

Zápisu o utkání včetně důvodů, proč se tak stalo. 

Čl. 15 Odměna pro rozhodčí 

(1) Pořádající oddíl poskytne rozhodčímu odměnu za řízení utkání a náhradu prokázaných 

výdajů (cestovné a stravné) podle směrnic příslušného národního svazu. 

Část šestá 
Námitky a provinění 

Čl. 16 Námitky 

(1) Námitky se zasílají STK Interligy a musí splňovat náležitosti uvedené ve Správním a 

disciplinárním řádu Interligy. 

Čl. 17 Potrestání hráče za nesportovní chování 

(1) Hráč, který byl vyloučen z utkání Interligy, má automaticky zastavenu sportovní činnost 

na dvě nejbližší utkání svého družstva v probíhajícím soutěžním ročníku Interligy. 

(2) Za každé dvě karty za nesportovní chování, které hráč obdrží v utkáních Interligy, má 

automaticky zastavenu sportovní činnost na nejbližší utkání svého družstva v probíha-

jícím soutěžním ročníku Interligy. 

(3) Pokud trest uvedený v bodě (1) nebo (2) nelze vykonat v probíhajícím soutěžním 

ročníku, rozhodne o trestu DK Interligy. 
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Čl. 18 Doping 

(1) V případě prokázaného dopingu hráče se jeho výkon anuluje a výsledek utkání se podle 

toho upraví. 

(2) Další jednání v této věci provádí příslušné disciplinární a antidopingové orgány v ČR a 

SR. 

Část sedmá 
Náklady 

Čl. 19 Náklady na soutěž 

(1) Organizační a technické náklady včetně nákladů na rozhodčí hradí pořádající klub. 

(2) Náklady družstev včetně zdravotního, úrazového a cestovního pojištění hradí vysílající 

klub. 

Část osmá 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 20 Závěrečná ustanovení 

(1) V případě ukončení Interligy, mají všichni její účastníci právo být zařazeni do nejvyšší 

soutěže svého národního svazu. Národní svazy kvůli tomu patřičným způsobem upraví 

postup a sestup v soutěžích, které řídí. 

(2) Tento Soutěžní řád Interligy nabývá účinnosti dnem 1. května 2017. 


