
Informace ke změně hodnocení soutěží  

Mistrovství Prahy družstev dospělých 
 
STK oznamuje, že s platností od 1. kola nového ročníku 2017/2018 dochází v soutěžích Mistrovství 
Prahy družstev dospělých (MP I až MP IV) ke změně systému hodnocení zápasů. 

Namísto dříve používaného šestnáctibodového národního systému dle čl. 18 Soutěžního řádu ČKA 
bude nadále používán osmibodový mezinárodní systém dle článku 17 (viz příloha 1 – celé znění 
příslušného článku SŘ). 

Do doby, než skupináři připraví zápisy utkání pro jednotlivé soutěže Mistrovství Prahy družstev, 
bude využíván standardní osmibodový zápis ČKA,  němž se budou vyplňovat první dva řádky ze 
čtyř, které jsou pro výkon každého hráče připraveny (viz příloha 2 – vzor vyplnění zápisu). 

 

Příloha 1 

Úplné znění článku 17 Soutěžního řádu kuželkářského sportu 

Čl. 17 

Mezinárodní hodnocení utkání dvou družstev (osmibodové) 

(1) Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs, resp. 50 hs) 
obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči 
shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.  

(2) Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo 
jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu 
poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro 
svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě šestičlenného družstva rozdá pro obě družstva 
dohromady šest bodů. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.  

(3) Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další dva body 
(čtyřčlenné a vícečlenné); v případě tříčlenného družstva jeden bod. Při rovnosti celkového počtu 
poražených kuželek získají obě družstva (čtyřčlenné a vícečlenné) po jednom bodu; v případě tříčlenného 
družstva půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak např. v případě šestičlenného 
družstva může být: 8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8.  

(4) V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 8:0 nebo 4,5:3,5 atd.). Vítězné družstvo získá do 
tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.  

(5) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. 
Při rovnosti bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem odehraných utkání. Jako další kritérium je 
rozdíl celkového skóre a popř. rozdíl dílčích bodů přidělených podle odst. 1.  



(6) Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných bodů, 
jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, 
která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná 
pouze na jejich vzájemná utkání.  

(7) Při kontumačním výsledku, který vyhlašuje řídící orgán soutěže, se:  

a) družstvu, které kontumaci nezavinilo, přizná celkový výsledek utkání 8:0 (resp. 6:0 u čtyř- členných 
a 4:0 u tříčlenných družstev) a zisk všech dílčích bodů. Průměr z průměru drah se nemění. 

b) družstvu, které kontumaci zavinilo, přizná celkový výsledek utkání 0:8 (resp. 0:6 u čtyřčlenných  
a  0:4 u tříčlenných družstev) a ztráta všech dílčích bodů. Průměr z průměru drah se nemění. 

Příloha 2 

Vzor vyplnění osmibodového zápisu o utkání 

 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2017 

          Zpracoval: Pavel Váňa 


