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D O D A T E K 

k Rozpisu Mladé Prahy jednotlivc�
pro ro�ník 2014/2015 

I. Sout�ž jednotlivc� Mladá Praha

1. Tato sout�ž je ur�ena pro dorostence, dorostenky, žáky a žákyn� z oddíl� hrající sout�že PKS. 

2. Hraje se v disciplín� 100 HS. Jednotlivé kuželny prop�j�ují oddíly bezplatn�. 

3. Hraje se turnajovým zp�sobem na 10 turnaj�, z nichž do celkového po�adí bude zapo�ítáno 8 nejlepších výsledk�. 

4. V jednotlivých turnajích se boduje prvních 15 hrá��, a to tak, že první obdrží 15 bod� všichni další vždy o bod mén�,  
až 15 hrá� obdrží 1 bod. Ostatní startující hrá�i z�stávají bez bodu. V p�ípad� rovnosti v sou�tu poražených kuželek 
v jednotlivém turnaji rozhoduje o po�adí lepší dorážka hrá�e, p�i stejné dorážce nižší po�et chybných hod�. Pokud i 
tento po�et bude stejný, budou body d�leny a zapo�teny ob�ma hrá��m stejn� (d�lené umíst�ní).  

5. �asový harmonogram pro podzimní �ást 2014/2015 dorostu bude rozeslán vedoucím družstev na základ� p�ihlášek do 
sout�že. 

6. Za�átky jsou stanoveny v pátek vždy na 16.00 hodin a v sobotu a ned�li (svátek) na 9.00 hodin 

7. Na každý turnaj jmenuje PKS ze svých �ad garanta a rozhod�ího. Garant �ídí turnaj a po jeho skon�ení odešle 

kompletní výsledky skupiná�i sout�že na adresu jzimakova@tiscali.cz. 

8. Vedoucí družstev nejpozd�ji ve �tvrtek p�ed každým turnajem nahlásí garantovi turnaje po�et startujících hrá��, aby 
garant mohl up�esnit zahájení startu. Pokud tak oddíl resp. vedoucí družstva neu�iní, bude to bráno, že se turnaje 
nezú�astní. 

9. V p�ípad� nedostavení se p�ihlášeného hrá�e (hrá�ky) na turnaj bez omluvy, bude oddíl pokutován �ástkou 100,- K�
za každého nedostaveného hrá�e (hrá�ku). 

10. Po odehraných 10ti  turnajích, nejlepších 8 hrá�� podle po�tu získaných bod� postupuje do finále, které bude sehráno 
play-off (vy�azovacím) systémem  takto: 

Disciplína: 60 HS 

Hrací systém: Ve finále proti sob� nastoupí vy�azovacím zp�sobem hrá�i: 
  1. proti 8., 2. proti 7., 3. proti 6., 4. proti 5. 

Vít�zný hrá� z každé dvojice postupuje do finále. Poražený hrá� startuje v malém finále. 

Po úvodním vy�azovacím startu následuje po p�estávce nejd�íve malé finále a následn� finále 
�ty� nejlepších hrá��. 

Vít�z finále se stává vít�zem celého ro�níku. 

11. Vít�z každého turnaje obdrží v�cnou cenu. V�cnou cenu obdrží také všichni hrá�i, kte�í se probojují do finále. 

12. Všechna další ustanovení se �ídí Sportovn� technickými p�edpisy �KA z r. 2011. 

V Praze dne 28. 5. 2014 

        Jaroslav Pleticha 

       p�edseda STK PKS 


