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Všeobecná ustanovení  
1. Vypisovatel Komise mládeže České kuželkářské asociace. 
2. Pořadatel Pořadatelem je Prazšký kuželkářský svaz. 
3. Právo účasti Každý krajský kuželkářský svaz je oprávněn přihlásit do turnaje jedno čtyřčlenné 

družstvo. Na sestavě družstva musí být uvedeny minimálně dvě dorostenky, 
které nesmí být v průběhu svého startu střídány dorostencem. 

4. Termín 9. až 10. prosince 2006 
5. Místo konání Kuželna KK Konstruktiva Praha 
6. Vedoucí 

funkcionáři 
Ředitel: Petr FIREK – předseda PKS, 
<farber@seznam.cz>; tel./fax 222 712 713; mobil 608 710 283 
Zástupce ČKA: Jiří JOHN 
Rozhodčí: pořadatel deleguje jednoho kvalifikovaného rozhodčího a čtyři 
zapisovatele pro jednotlivé dráhy. 

7. Ubytování Zajišťuje se přednostně pro členy družstev v počtu 4+1 a vedoucí funkcionáře. 
V případě požadavku na vyšší počet noclehů pro výpravu kraje je nutno požádat 
o jejich zajištění ředitele turnaje. 

8. Úhrada ČKA hradí: 
a) pronájem kuželny dle smlouvy. 
b) rozhodčímu: 

• příspěvek na stravné ve výši 50,- Kč/den; 
• odměnu dle doby trvání soutěže ve výši 40,- Kč/1 hodinu. 

c) zapisovateli: 
• odměnu ve výši 25,- Kč/1 hodinu. 

d) výpravě krajského kuželkářského svazu v počtu 4 + 1: 
• noclehy ze soboty na neděli; 
• příspěvek na dopravu ve výši 3,- Kč/km. Počet km se určí jako vzdálenost 

mezi místem konání a nejvzdálenějším místem bydliště člena výpravy. 
9. Zdravotní 

služba 
Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 

Technická ustanovení  
10. Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, 

pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných 
jeho změn a doplňků. 

11. Systém Sobota, 9.12.2006 
a) Hrají čtyřčlenná družsva v disciplině 120 hs. Pořadí družstev se stanoví dle 

ust. čl. 6.10 Soutěžního řádu. 
b) Časový plán startu je uveden v příloze tohoto rozpisu. 
c) Každý hráč má právo na rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start, v počtu 

8 hodů do plných. 
d) Hráčka nesmí být střídána hráčem. 
Neděle, 10.12.2006 
a) Osm nejlepších dorostenců a osm nejlepších dorostenek, podle pořadí 

jednotlivců ze soutěže družstev, hraje sprint na 2 x 20 hs (1. x 8., 2. x 7., 3. x 
6. a 4. x 5.). Pořadí jednotlivých vzájemných utkání včetně postupového 
„pavouka“ je uvedeno v příloze. Poražení semifinalisté se umísťují oba na 3. 
místě (utkání o 3. místo se nehraje). 

b) Před prvním utkáním má hráč právo na rozcvičení na dráze v počtu 8 hodů 
do plných. Před dalším utkáním již rozcvičení na dráze není možné. 

c) Systém hodnocení discipliny sprint je uveden v příloze. 
12. Startují Hráči dorostenecké věkové kategorie, kteří v soutěžním roce, tj. v období od 

1.7.2006 do 30.6.2007, dosáhnou věku 15 až 18 let (datum narození 1.7.1988 až 
30.6.1992), kteří předloží platný registrační průkaz. 



–  3  – 

13. Časový 
rozvrh 

Sobota, 9.12.2006 
• Do 9:00 – prezentace, 
• 9:10 – slavnostní zahájení soutěže; 
• 9:30 – zahájení startu družstev – po skončení vyhlášení výsledků a předání 

cen. 
Sobota, 10.12.2006 

• 8:30 – zahájení soutěže ve sprintu – po skončení vyhlášení výsledků a 
předání cen. 

14. Námitky Námitky projedná řídící komise ve složení rozhodčí, ředitel turnaje a delegát 
ČKA. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. 

15. Vybavení 
kuželny 

a) Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 6 Pravidel. 
b) Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná – v 

případě poruchy se signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční. 
c) ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být 

provozuschopná. 
d) V průběhu soutěže musí být přítomen pracovník technického dozoru. 

 

 

 

 

Jiří JOHN 
Předseda KM ČKA 
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Příloha rozpisu Vánočního turnaje 
 

Časový plán nástupu hráčů na dráhy – soutěž družstev 

Dráha č. Zahájení 
startu 1 2 3 4 5 6 

09:30   A-1 S-1   

10:30 C-1 P-1 J-1 H-1 L-1 E-1 

11:30 U-1 K-1 B-1 M-1 T-1 Z-1 

12:30 A-2 S-2 C-2 P-2 J-2 H-2 

13:30 L-2 E-2 U-2 K-2 B-2 M-2 

14:30 T-2 Z-2 A-3 S-3 C-3 P-3 

15:30 J-3 H-3 L-3 E-3 U-3 K-3 

16:30 B-3 M-3 T-3 Z-3 A-4 S-4 

17:30 C-4 P-4 J-4 H-4 L-4 E-4 

18:30 U-4 K-4 B-4 M-4 T-4 Z-4 

Použité zkratky přihlášených krajských svazů: 
Pražský – A, Středočeský – S, Ústecký – U, Liberecký – L, Karlovarský – K, Královéhradecký – H, 
Pardubický – E, Plzeňský – P, Jihočeský – C, Vysočina – J, Jihomoravský – B, Olomoucký – M, 
Moravskoslezský – T a Zlínský – Z. 

Systém hodnocení soutěže jednotlivců v disciplíně sprint 

a) Hraje se vyřazovacím způsobem utkání hráče proti hráči dle stanoveného rozlosování. Soupeřící 
hráči startují současně na sousedních drahách. 

b) Hráč odehraje v každém kole 2×20 hs. 
c) Hodnotí se vždy výkon hráčů v dílčí disciplině (20 hs) hrajících proti sobě. Hráč, který docílil v dílčí 

disciplině vyššího výkonu, dostane jeden setový bod. Při rovnosti počtu poražených kuželek 
odehrají oba hráči střídavě vždy po jednom hodu do plných až do rozhodnutí – vítězí hráč, který 
porazil vyšší počet kuželek. Hrát začíná vždy hráč hrající na levé dráze. 

d) Do dalšího kola postupuje hráč, který získal více setových bodů. Při rovnosti setových bodů 
odehrají oba hráči střídavě sérii tří hodů do plných – vítězí hráč, který v sérii porazil vyšší počet 
kuželek. Pokud docílí hráči v sérii tří hodů shodného výkonu, vymění si vzájemně dráhy a odehrají 
další sérii. V případě opakované rovnosti se postupuje obdobně až do rozhodnutí. Hrát začíná vždy 
hráč hrající na levé dráze. 
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Postupový „pavouk“ - sprint 

 Čtvrtfinále 1 2 SV S    Semifinále 1 2 SV S  Finále 1 2 SV S

D1                    

D8                    

       S1            

       S2            

D4                    

D5                    

          F1      

         
SPRINT DOROSTENKY 

 F2      

D2                    

D7                    

       S3            

       S4            

D3                    

D6                    

 
 Čtvrtfinále 1 2 SV S    Semifinále 1 2 SV S  Finále 1 2 SV S

H1                    

H8                    

       S5            

       S6            

H4                    

H5                    

          F3      

         
SPRINT DOROSTENCI 

 F4      

H2                    

H7                    

       S7            

       S8            

H3                    

H6                    

 
Legenda: D1 až D8 – dorostenky umístěné na 1. až 8. místě v soutěži družstev (obdobně H1 až H8 u 
dorostenců); S1 až S8 – označení hráček a hráčů v semifinále; F1 až F4 – označení hráček a hráčů ve 
finále. Značení je použito pro pořadí jednotlivých utkání soutěže sprint. 
„1“ a „2“ – výkon v prvním a druhém setu; „SV“ – výkon v „sudden victory“; „S“ – skore. 
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Pořadí jednotlivých utkání ve sprintu 10.12.2006 

Dráha č. Zahájení 
startu 1 2 3 4 5 6 

08:30 D1 D8 D4 D5 D2 D7 

08:55 D3 D6 H1 H8 H4 H5 

09:20 H2 H7 H3 H6 S1 S2 

09:45 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

10:15    F1 F2  

10:45    F3 F4  
 
 


