
 

 

Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Turnaj jednotlivců o Fantoma pražských kuželen pro rok 2018 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel : Pražský kuželkářský svaz za součinnosti 13 pražských kuželen (vyjma Slavie Praha). 
2. Místo : SK Žižkov Praha, KK Konstruktiva Praha, PSK Union Praha, SK Meteor Praha, 

SC Radotín, TJ Praga, TJ Astra Zahradní Město, SK Uhelné sklady,  
TJ Dopravní podnik, Sokol Rudná, Slavoj Velké Popovice, TJ Sokol Vršovice,  
Sokol Admira Kobylisy. 

3. Datum konání : 1.1.2018 -  31.12.2018. 
4. Vedoucí činovníci : Zástupce VV PKS: Jaroslav Pleticha. 
  Rozhodčí:   zástupci jednotlivých kuželen. 
5. Přihlášky : Do 10.12.2017 oddíl i jednotlivci zašlou přihlášku na adresu zástupci VV PKS Jaroslav 

Pleticha, Šimůnkova 1685/22,18200 Praha 8 nebo tel. 777 561 418 a email 
pletichaj@seznam.cz 

6. Účast : Každý řádně přihlášený hráč. 
7. Podmínky účasti : Řádné přihlášení hráče v termínu, platný registrační průkaz a uhrazení startovního 

poplatku ve výši 600 Kč za 17 x 100 hs na všech kuželnách. 
  Úhradu startovného proveďte až po uzavření přihlášek a rozhodnutí, zda se 

letošní turnaj opravdu bude konat, nejpozději však do 15. 1. 2018 na bankovní 
účet PKS číslo 7836011/0100. 

Technická ustanovení: 

1. Předpis : Soutěží se podle Sportovně technických předpisů (ČKA 2017) a ustanovení tohoto 
rozpisu. 

2. Systém : Každý hráč odehraje 17 x 100 hs v průběhu roku 2018 na všech dvoudrahách v Praze 
(Konstruktiva 3x, Žižkov a Union 2x), a to takto: 

- může využít starty v rámci Mistrovství Prahy družstev s tím, že dopředu nahlásí, 
kdy chce svůj start započítat do turnaje, nejpozději však den před zápasem; 

- hráč, který v zápase nenastoupí a nahlásí svůj zájem si svůj start odehrát, může po 
nahlášení alespoň 3 dny předem vedoucímu domácího družstva svůj start odehrát 
před zápasem svého oddílového družstva; týká se zejména náhradníků družstev, 
ale i ostatních členů oddílů; 

- zástupci kuželen stanoví v průběhu roku minimálně čtyři termíny pro hráče, kteří na 
některých kuželnách nehrají a hráče z vyšších soutěží, kteří nehrají v Praze, 
případně ty hráče, kteří svůj start nestihnou. Může být i více termínů. Termíny 
budou kluby vyhlášeny nejpozději měsíc dopředu, aby měl každý hráč možnost se 
včas přihlásit Tyto termíny jsou v plné kompetenci kuželen a mohou to být jak 
všední dny, tak i víkendy. Hráči si pak přes on-line obsazovačku přihlásí svůj start; 

- mimo tyto vyhlášené termíny nebudou starty na kuželnách umožněny. 
3. Hodnocení : Turnaj bude vyhodnocen ve třech kategoriích: muži hrající MP I až 1.ligu, muži hrající 

MP II až MP IV a ženy. Ceny dostanou první tři hráči v každé kategorii a absolutní 
vítěz. V případě většího zájmu hráčů se zvětší i počet vyhodnocených míst. Vítězem 
se stane hráč s nejvyšším průměrem ze všech 17 kuželen. V případě, že někdo ze 
závažných důvodů nestihne odehrát všechny kuželny, bude mu započítán průměr ze 
všech náhozů na neodehrané kuželně ostatních hráčů příslušné kategorie, avšak 
maximálně ze dvou kuželen. 

4. Výsledky : Průběžné výsledky budou každý týden doplňovány a zveřejněny na stránkách PKS, 
v případě zájmu jednotlivců jim na požádání mohou být výsledky zasílány emailem. 

5. Upozornění : V případě menšího zájmu hráčů, tzn. přihlášení méně jak 30 hráčů, bude turnaj zrušen 
a startovní poplatek vrácen přihlášenému hráči. STK PKS si vyhrazuje právo snížit 
počet startujících, nutný k pořádání tohoto turnaje, případně sloučit kategorie na 
základě došlých přihlášek. 

  Veškeré prostředky ze startovného budou použity na úhradu nájmu za kuželny a ceny 
pro nejlepší hráče. 
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