
 
Rozpis 

Mistrovství oddílu kuželek SK Žižkov Praha ve sprintu 
pro rok 2019 

 

Všeobecná ustanovení: 
1. Pořadatel:   SK Žižkov Praha – kuželky 
2. Místo:   Kuželna SK Žižkov Praha 
3. Datum:   Neděle 6.října 2019 ve 14:00 hod 
4. Ředitel soutěže: Pavel Váňa 
5. Přihlášky: Do 3. října 2019, 23:59 hod na e-mail pavana262@gmail.com  

nebo telefonicky, SMS či WhatsApp na mobil 736 606 560 

Technická ustanovení:,  
1. Předpis: Soutěží se podle platných Sportovně technických předpisů ČKA a ustanovení 

tohoto rozpisu. 
2. Účast:  Všichni členové/členky a hostující hráči/hráčky oddílu kuželek SK Žižkov Praha. 

3. Podmínky účasti: Řádné přihlášení v termínu a ochota se dobře pobavit       
4. Systém: Systém soutěže bude připraven podle počtu přihlášených hráčů a hráček tak, aby 

celá soutěž netrvala déle než 3 hodiny. 
Předpokládá se, že se nejprve odehraje podle vylosovaných startovních čísel 
kvalifikace na 20 HS. Výsledky kvalifikace určí rozdělení hráčů do pavouka podle 
klíče nejhorší s nejlepším atd. Dále se bude pokračovat klasickým play-off 
způsobem, ze kterého vzejde nový mistr/mistryně oddílu ve sprintu. Poražení 
semifinalisté se utkají o třetí místo. 
Pokud to bude časově vycházet, odehrají se i utkání o další umístění. 

5. Disciplína: Hráč odehraje v každém kole 2×20 hs. Hodnotí se vždy výkon hráčů v dílčí 
disciplíně (20 hs) hrajících proti sobě. Hráč, který docílil v dílčí disciplíně vyššího 
výkonu, dostane jeden setový bod. Při rovnosti počtu poražených kuželek 
odehrají oba hráči střídavě vždy po jednom hodu do plných až do rozhodnutí – 
vítězí hráč, který porazil vyšší počet kuželek. Hrát začíná vždy hráč hrající na levé 
dráze.  
Při rovnosti setových bodů odehrají oba hráči střídavě po jednom hodu sérii tří 
hodů do plných – vítězí hráč, který v sérii porazil vyšší počet kuželek. Pokud docílí 
hráči v sérii tří hodů shodného výkonu, vymění si vzájemně dráhy a odehrají další 
sérii. V případě opakované rovnosti se postupuje obdobně až do rozhodnutí. 
Hrát začíná vždy hráč hrající na levé dráze. Karty udělené v průběhu setů se 
nepřebírají do fáze rozhazování ani do dalšího setu. Stejně tak karty udělené 
v průběhu rozhazování se nepřebírají do dalšího setu ani do dalšího stupně 
rozhazování (rozhodnutí o celém utkání). 

6. Organizace: Prezentace nejpozději 15 minut před začátkem soutěže. 
 
V Praze dne 30. 9. 2019 
 
        Michal Truksa        Pavel Váňa 
předseda oddílu kuželek                  ředitel turnaje 
      SK Žižkov Praha 
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