
 
Rozpis 

Mistrovství oddílu kuželek SK Žižkov Praha  
v disciplíně 2 x 100 HS 

 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel:   SK Žižkov Praha – kuželky 

2. Místo:   Kuželna SK Žižkov Praha 

3. Datum:   7. listopadu – 6. prosince 2019 

4. Ředitel soutěže: Pavel Váňa 
 

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: Přihlášení do přeborů nejpozději do 23:59 hod dne předcházejícího 
odehrání první soutěžní stovky na mailové adrese pavana262@gmail.com nebo 
na mobilu 736 606 560. 

4. Kategorie: Muži, ženy, mládež, žáci. 

5. Systém: Každý účastník přeboru odehraje 2 x 100 HS, a to 100 HS na drahách 1-2 a 100 HS 
na drahách 3-4. 

Soutěžní výkon mohou účastníci odehrát jak v rámci svých soutěží, tak 
v libovolném jiném termínu. 

Jedinou podmínkou je, aby datum svého soutěžního pokusu nahlásili řediteli 
soutěže nejpozději den předem (tzn. do 23:59 hodin předchozího dne), a to buď 
mailem (pavana262@gmail.com), nebo mobilem (736 606 560 – po 22. hod 

prosím jen SMS 😊). 

Pro změnu termínu platí stejná pravidla, tj. změna musí být nahlášena nejpozději 
do 23:59 hod dne, předcházejícího původnímu termínu. 

Pokud nebude soutěžní pokus odehrán v nahlášeném termínu, bude účastníkovi 
započítán nulový výkon. Výjimku tvoří pouze vážné důvody, které účastník nemohl 
ovlivnit. O takovéto skutečnosti musí pak co nejdříve informovat vedení soutěže, 
které rozhodne, zda bude umožněno odehrát pokus v náhradním termínu. 

Každá soutěžní stovka musí být odehrána se zapnutou tiskárnou. Po dokončení je 
účastník povinen označit zápisy číslem dráhy, svým jménem a datem odehrání. 
Takto doplněný zápis pak vhodí do příslušné schránky ve „velíně“ kuželny. 

Přehled účastníků, termínů jejich soutěžních pokusů a výkonů najdete na 
oddílovém webu nebo na této adrese: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vT9f7Tv9X9yuOXpytyzRr1vlJ_y0sKibt1uMzpRwyJJkU15doWsEDQ3rbfzzR2BFTf9
CyP-0A-OGV_E/pubhtml?gid=0&single=true 
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6. Vyhodnocení: Pořadí přeboru v jednotlivých kategoriích bude určeno součtem obou 
výkonů. V případě shodného výsledku rozhodují další kritéria v tomto pořadí: 
1) vyšší celkový počet sražených kuželek v dorážce; 
2) nižší celkový počet chyb; 
3) lepší výsledek ze 100 HS; 
4) vyšší dorážka ze 100 HS; 
5) nižší počet chyb ze 100 HS. 
Pokud budou všechna tato kritéria shodná, bude se dosažené pořadí dělit. 

7. Přeborník oddílu: Absolutním přeborníkem oddílu se stane účastník s nejvyšším součtem 
výkonů. V případě rovnosti určí vítěze výše uvedená kritéria (1-5), pokud ani ta 
nerozhodnou, rozhodne dodatečný rozstřel podle pravidel oddílového sprintu. 

 
V Praze dne 5. listopadu 2019 

        Michal Truksa        Pavel Váňa 
předseda oddílu kuželek                  ředitel soutěže 
      SK Žižkov Praha 


