
 
Rozpis 

Mistrovství oddílu kuželek SK Žižkov Praha  
v disciplíně 2 x 100 HS pro rok 2021 

 
Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel:   SK Žižkov Praha – kuželky 

2. Místo:   Kuželna SK Žižkov Praha 

3. Datum:   1. listopadu – 15. prosince 2021 

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: Odehrání alespoň jednoho soutěžního výkonu v rámci svých soutěží. Členové, 
kteří tuto podmínku nemohou splnit (hrají ve svých soutěžích 120 HS nebo se nezúčastní 
v daném termínu žádného soutěžního utkání), mohou svoje soutěžní pokusy odehrát 
v rámci tréninku a musí oznámit svůj úmysl alespoň jeden den předem. 

4. Kategorie: Muži, ženy, mládež (dorostenci a junioři), žáci. 

5. Systém: Každému účastníkovi přeboru se započítá nejlepší dosažený výsledek z období přeboru 
(1.11. až 15.12.2021) na 2 x 100 HS, a to 100 HS na drahách 1-2 a 100 HS na drahách 3-
4. 
Výkon do přeboru mohou účastníci odehrát jak v rámci svých soutěží, tak v libovolném 
jiném termínu. 
Pokud výkon do přeboru odehraje účastník mimo svoji soutěž, musí datum svého 
mimosoutěžního pokusu nahlásit nejpozději den předem (do 23:59:59 hodin), a to 
mailem Pavlovi Váňovi (adresa pavana262@gmail.com). Takový výkon je třeba doložit 
zápisem z tiskárny (lze i scan odeslaný mailem), který bude obsahovat celé jméno, 
kategorii a datum odehrání pokusu. 

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 31. října 2021 

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