
Dodatek Rozpisu MP družstev ročníku 2021/2022 pro skupinu MP4 

1. Skupina MP 4 bude po odehrání všech utkání dle rozlosování, pokračovat systémem play off na dva 

zápasy (doma x venku). Ve čtvrtfinále se utkají družstva, která se umístila na 1. – 8. místě tabulky 

po 18. kole a dvojice budou vytvořeny takto: 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5 a dále dle níže uvedeného 

pavouka.  

2. Po odehrání posledního podzimního kola (9. kolo), bude soutěž pokračovat dle rozlosování, které 

je umístěno na stránkách kuzelky.com. 

3. Play off bude následovat ihned po odehrání všech kol základní skupiny a termíny si družstva 

dohodnou mezi sebou na základě obsazenosti kuželen a v termínech pro jednotlivé fáze play off. 

Jako hrací dny jsou určeny pracovní dny, ale po vzájemné dohodě obou soupeřů a uvědomění 

vedoucího soutěže, je možno utkání odehrát i o víkendu či ve státem uznaný svátek. V případě, že 

se družstva nedohodnou, určí termíny sehrání STK PKS. Dvojzápasy mohou být odehrány v rámci 

jednoho týdne a týmy se mohou dohodnout, že si prohodí pořadí odehrání zápasů doma x venku. 

Obdobným způsobem se dále pokračuje v semifinále a finále. 

4. V každé fázi play off rozhoduje o vítězi a postupujícím vyšší bodový zisk z obou utkání. V případě 

shodného bodového zisku, je rozhodující celkově lepší skóre, v případě rovnosti skóre, rozhoduje o 

vítězi a postupujícím lepší skóre tzv. dílčích bodů a v případě rovnosti dílčích bodů, rozhodne o vítězi 

a postupujícím vyšší počet poražených kuželek na kuželně soupeře. V případě, že budou všechna 

kritéria určující vítěze a postupujícího shodná, rozhodne o vítězi a postupujícím los za přítomnosti 

zástupců PKS.  

5. Postupujícími družstvy do MP3 jsou družstva, která postoupí do finále a vítězem MP4 se stane 

družstvo, které ve finále zvítězí. Finále bude hráno také na dva zápasy (doma – venku) a o vítězi 

bude rozhodnuto dle bodu 4 tohoto dodatku.  

 

Pavel Strnad, předseda STK PKS 

  Play off MP 4 - 2021/2022               

Termíny: 7.3. - 20.3.2022 21.3.2022 - 3.4.2022 4.4.2022 - 17.4.2022       

  1.                 

    1 Vítěz 1             

  8.   5             

          Vítěz 5       

  4.                 

    2 Vítěz 2             

  5.                 

                Vítěz MP 4 
  2.                 

    3 Vítěz 3             

  7.   6 Vítěz 6       

          
  

      
  3.           

    4 Vítěz 4             

  6.                 

                      

  ČTVRTFINÁLE SEMIFINÁLE FINÁLE       


