
 
Výkonný výbor a STK Pražského kuželkářského svazu vydává 

R O Z P I S 
Turnaj jednotlivc ů Fantom Pražských kuželen 2016/2017 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel  Pražský kuželká řský svaz za sou činnosti 14 Pražských kuželen  

Místo  SK Žižkov Praha, KK Konstruktiva Praha, KK Slavia Praha, PSK Union 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 a SK Meteor Praha   

Datum konání  15. 9. 2016 -  30. 06. 2017 

Vedoucí činovníci  Zástupce VV PKS: Jaroslav Pleticha; Rozhodčí: zástupci jednotlivých kuželen 

Přihlášky  Do 15. 9. 2016 jednotlivci zašlou přihlášku na adresu zástupci VV PKS Jaroslav 
Pleticha, Šimůnkova 1685/22,18200 Praha 8 nebo tel. 777 561 418 nebo na 
email pletichaj@seznam.cz,  

pokud tak již neučinili  

Účast Každý řádně přihlášený hráč. 

Podmínky ú časti  Řádné přihlášení hráči v termínu a uhrazení startovného ve výši 600,- Kč za 19 
x100 HS na všech kuželnách. Startovné musí být uhrazeno do 15.9.2016 na účet 
PKS č.7836011/0100 

 

Technická ustanovení 

  Soutěží se podle Sportovn ě technických p ředpis ů (ČKA 2010) a ustanovení 
tohoto rozpisu.  

Systém  Každý hráč odehraje v průběhu podzimu 2016 a jara 2017 19 x 100 hs na všech 
dvoudrahách v Praze (Konstruktiva 3x, Žižkov, Slavia a Union 2x) a to takto: 
Přihlásí se na volný termín, který vypisuje oddíl jednotlivých kuželen. 
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.  
Hráči mohou využít i startu svých družstev na kuželnách kde právě jejich 
družstva hrají, a to tím, že nahlásí tři dny předem svůj zájem a před zahájením 
utkání si svůj start odehrají. 
Zástupci kuželen stanoví na začátku Turnaje minimálně dva termíny rovnoměrně 
rozložené na podzim 2016. Dle počtu zájemců se bude počet termínů úměrně 
navyšovat a jednotlivými kluby vypisovat. Tyto termíny (libovolné dny v týdnu) 
budou vyhlašovány min. 1 měsíc dopředu na stránkách PKS.  

Hodnocení  Turnaj bude vyhodnocen ve třech kategoriích: muži hrající MP II – MP IV, muži hrající 
MP I až 1.ligu a ženy. V každé kategorii budou ohodnoceni první tři hráči. Zároveň 
bude vyhlášen absolutní vítěz. V případě většího zájmu hráčů se zvětší i počet 
vyhodnocených míst. Vítězem se stane hráč s nejvyšším průměrem ze všech 19 
kuželen. V případě, že by někdo nestihl odehrát na všech kuželnách, započítá se mu 
průměr ze všech náhozů na příslušné kuželně, které nestihl, avšak nanejvýš ze dvou 
kuželen.. 

Výsledky  Průběžné výsledky budou každý týden doplňovány a zveřejněny na stránkách 
PKS. 

Upozorn ění V případě menšího zájmu hráčů, tzn. přihlášení méně hráčů bude turnaj zrušen a 
startovní poplatek vrácen již přihlášenému hráči. Veškeré prostředky ze 
startovného budou použity na úhradu nájmu za kuželny a ceny pro nejlepší hráče 

 
 
Ivana Vlková   Jaroslav Pleticha 
předseda PKS      předseda STK PKS 


