
 
 

 

D O D A T E K 

k Rozpisu Mladé Prahy jednotlivců 
pro ročník 2018 / 2019 

 
 

I. Soutěž jednotlivců Mladá Praha 

1. Tato soutěž je určena pro dorostence, dorostenky, žáky a žákyně z oddílů hrající soutěže PKS. 

2. Hraje se v disciplíně 100 HS v kategoriích DOROST a ŽÁCI. Jednotlivé kuželny propůjčují oddíly bezplatně. 

3. Hraje se turnajovým způsobem na 10 turnajů, z nichž do celkového pořadí bude započítáno 8 nejlepších výsledků. 

4. V jednotlivých turnajích se boduje v každé kategorii prvních 15 hráčů, a to tak, že první obdrží 15 bodů, všichni další 
vždy o bod méně, až patnáctý hráč obdrží 1 bod. Ostatní startující hráči zůstávají bez bodu. V případě rovnosti v součtu 
poražených kuželek v jednotlivém turnaji rozhoduje o pořadí lepší dorážka hráče, při stejné dorážce nižší počet chybných 
hodů. Pokud i tento počet bude stejný, budou body děleny a započteny oběma hráčům stejně (dělené umístění). 

5. Časový harmonogram pro podzimní část ročníku 2018 / 2019 bude rozeslán vedoucím družstev na základě přihlášek do 
soutěže. 

6. Začátky jsou stanoveny v pátek na 16.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek na 9.00 hodin. 

7. Na každý turnaj jmenuje PKS ze svých řad garanta a rozhodčího. Garant řídí turnaj a po jeho skončení odešle kompletní 

výsledky skupináři soutěže na email: jzimakova@tiscali.cz. 

8. Vedoucí družstev nejpozději ve čtvrtek před každým turnajem nahlásí garantovi turnaje počet startujících hráčů, aby 
garant mohl upřesnit zahájení startu. Pokud tak oddíl, resp. vedoucí družstva neučiní, bude to bráno, že se turnaje 
nezúčastní. 

9. V případě nedostavení se přihlášeného hráče (hráčky) na turnaj bez omluvy, bude oddíl pokutován částkou 100 Kč za 
každého chybějícího hráče (hráčku). 

10. Po odehraných 10 turnajích postupují v každé kategorii nejlepších 8, resp. 4 hráči podle počtu získaných bodů do finále, 
které bude sehráno takto: 

Disciplína: 60 HS 

Hrací systém: V případě, že v kategorii postoupí 8 nejlepších, utkají se hráči a hráčky nejprve vyřazovacím 
způsobem, a to 1. z dlouhodobé části soutěže proti 8., 2. proti 7., 3. proti 6. a 4. proti 5. 

Vítězný hráč z každé dvojice postupuje do velkého finále. Poražený hráč startuje v malém finále. 

Poté následuje v každé kategorii nejdříve malé finále (pokud postoupilo 8 hráčů) a následně velké 
finále čtyř nejlepších hráčů. O konečném pořadí rozhodují stejná kritéria jako v turnajích dlouhodobé 
části  
(viz odstavec 4). 

Vítěz velkého finále se stává vítězem celého ročníku v dané kategorii. 

11. Vítěz každého turnaje obdrží věcnou cenu. Věcnou cenu obdrží také všichni hráči, kteří se probojují do finále. 

12. Všechna další ustanovení se řídí Sportovně technickými předpisy ČKA z r. 2011. 

V Praze dne 26. 5. 2018 

          Luboš Polanský 
        předseda STK PKS 
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