
Pravidla soutěže 

Hráč/hráčka/dorostenec/dorostenka roku 2022 na stovku 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel:   SK Žižkov Praha – kuželky 

2. Místo:   Kuželna SK Žižkov Praha 

3. Ředitel soutěže: Lukáš Vacek 

 

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 
v kalendářním roce 2022. Členové, kteří tuto podmínku nemohou splnit (hrají ve svých 
soutěžích 120 HS nebo se nezúčastní v daném termínu žádného soutěžního utkání), 
mohou svůj soutěžní pokus odehrát v rámci tréninku a musí oznámit svůj úmysl alespoň 
jeden den předem. Poslední možný termín odehrání je 16.12.2022. Na výsledky po tomto 
termínu nebude brán zřetel. 

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

5. Systém: Každému účastníkovi přeboru se započítá nejlepší dosažený soutěžní výsledek na 100 HS 
v kalendářním roce 2022. Počítají se výsledky zahrané na kuželně SK Žižkov Praha a přitom 
nezáleží, jestli hráč hrál na dráze 1-2 nebo 3-4. Pokud výkon do soutěže odehraje účastník 
mimo svoji soutěž (ligový hráč/nezúčastnil se žádného soutěžního utkání), musí datum 
svého mimosoutěžního pokusu nahlásit nejpozději den předem (do 23:59:59 hodin), a 
to zprávou Lukáši Vackovi (mail lukas.vacek6@gmail.com nebo telefon 602474966). 
Takový výkon je třeba doložit zápisem z tiskárny (lze i scan odeslaný mailem/WhatsApp), 
který bude obsahovat celé jméno a datum odehrání pokusu. 

6. Vyhodnocení: Pořadí přeboru v jednotlivých kategoriích bude určeno nejlepším výkonem 
v kalendářním roce 2022. V případě shodného výsledku rozhodují další kritéria v tomto 
pořadí: 

1) vyšší celkový počet sražených kuželek v dorážce; 
2) nižší celkový počet chyb; 

Pokud budou všechna tato kritéria shodná, bude se dosažené pořadí, až na první místo 
dělit. V případě že kritéria 1 a 2 nerozhodli o vítězi dané kategorie, rozhodne o vítězi 
soutěže dodatečný rozstřel podle pravidel oddílového sprintu uskutečněný dne 
17.12.2022 bezprostředně po skončení přeborů na 120 HS (cca v 16 hodin). 

7. Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků proběhne 17.12.2022 od 16 hodin na kuželně SK Žižkov 
Praha společně s vyhlášením výsledku přeborů na 120 HS. Vítězové se mohou pyšnit 
titulem Hráč/Hráčka/Dorostenec/Dorostenka roku 2022 na stovku. 

 
V Praze dne 11. listopadu 2022 

        Michal Truksa        Lukáš Vacek 
předseda oddílu kuželek                  ředitel soutěže 
      SK Žižkov Praha 

mailto:lukas.vacek6@gmail.com

