DODATEK
k Rozpisu Mladé Prahy jednotlivc
pro roník 2014/2015

I. Soutž jednotlivc Mladá Praha
1.

Tato soutČž je urþena pro dorostence, dorostenky, žáky a žákynČ z oddílĤ hrající soutČže PKS.

2.

Hraje se v disciplínČ 100 HS. Jednotlivé kuželny propĤjþují oddíly bezplatnČ.

3.

Hraje se turnajovým zpĤsobem na 10 turnajĤ, z nichž do celkového poĜadí bude zapoþítáno 8 nejlepších výsledkĤ.

4.

V jednotlivých turnajích se boduje prvních 15 hráþĤ, a to tak, že první obdrží 15 bodĤ všichni další vždy o bod ménČ,
až 15 hráþ obdrží 1 bod. Ostatní startující hráþi zĤstávají bez bodu. V pĜípadČ rovnosti v souþtu poražených kuželek
v jednotlivém turnaji rozhoduje o poĜadí lepší dorážka hráþe, pĜi stejné dorážce nižší poþet chybných hodĤ. Pokud i
tento poþet bude stejný, budou body dČleny a zapoþteny obČma hráþĤm stejnČ (dČlené umístČní).

5.

ýasový harmonogram pro podzimní þást 2014/2015 dorostu bude rozeslán vedoucím družstev na základČ pĜihlášek do
soutČže.

6.

Zaþátky jsou stanoveny v pátek vždy na 16.00 hodin a v sobotu a nedČli (svátek) na 9.00 hodin

7.

Na každý turnaj jmenuje PKS ze svých Ĝad garanta a rozhodþího. Garant Ĝídí turnaj a po jeho skonþení odešle
kompletní výsledky skupináĜi soutČže na adresu jzimakova@tiscali.cz.

8.

Vedoucí družstev nejpozdČji ve þtvrtek pĜed každým turnajem nahlásí garantovi turnaje poþet startujících hráþĤ, aby
garant mohl upĜesnit zahájení startu. Pokud tak oddíl resp. vedoucí družstva neuþiní, bude to bráno, že se turnaje
nezúþastní.

9.

V pĜípadČ nedostavení se pĜihlášeného hráþe (hráþky) na turnaj bez omluvy, bude oddíl pokutován þástkou 100,- Kþ
za každého nedostaveného hráþe (hráþku).

10. Po odehraných 10ti turnajích, nejlepších 8 hráþĤ podle poþtu získaných bodĤ postupuje do finále, které bude sehráno
play-off (vyĜazovacím) systémem takto:
Disciplína:

60 HS

Hrací systém:

Ve finále proti sobČ nastoupí vyĜazovacím zpĤsobem hráþi:
1. proti 8., 2. proti 7., 3. proti 6., 4. proti 5.
VítČzný hráþ z každé dvojice postupuje do finále. Poražený hráþ startuje v malém finále.
Po úvodním vyĜazovacím startu následuje po pĜestávce nejdĜíve malé finále a následnČ finále
þtyĜ nejlepších hráþĤ.
VítČz finále se stává vítČzem celého roþníku.

11. VítČz každého turnaje obdrží vČcnou cenu. VČcnou cenu obdrží také všichni hráþi, kteĜí se probojují do finále.
12. Všechna další ustanovení se Ĝídí SportovnČ technickými pĜedpisy ýKA z r. 2011.

V Praze dne 28. 5. 2014

Jaroslav Pleticha
pĜedseda STK PKS
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