
12. ročník Memoriálu Jiřího Tomana 
neregistrovaných tříčlenných družstev - Litenčice 

2018/2019  
 

MÍSTO : Kuželna TJ Sokol Litenčice ( 1.patro Sokolovny ) 
PRAVIDLA TURNAJE : 

 1. kategorie: muži, ženy nebo smíšené  
 TERMÍN: od 17.10.2018  
 HRACÍ DNY: středa a čtvrtek  
 Stanovené začátky zápasů 17,30 a 19,00 hodin 

 Hlavní rozhodčí: Radek GREGOR, Luděk ZAPLETAL, Zdeněk NOVOTNÝ, Josef SMAŽINKA 

e-mail: ludek.zapletal@centrum.cz 
Podmínky účasti:  
Družstvo je tvořeno 3 neregistrovanými hráči. V mužském celku mohou nastoupit i ženy + jeden 
registrovaný hráč v jednotlivém utkání. Počet registrovaných hráčů v družstvu není omezen. 
Neregistrovaný hráč je ten, který nenastoupil v ročníku 2017/2018 a v ročníku 
2018/2019 v žádné mistrovské soutěži registrovaných. Každý hráč může nastoupit jen za 
jedno družstvo. Hráči musí mít vlastní čistou sálovou obuv se světlou podrážkou, která 
nezanechává stopy na odhozovém prostoru. 
 
Disciplína: 
Hrají tříčlená družstva v disciplíně 60 hodů sdružených dle pravidel ČKA. To znamená 15 hodů do 
plných + 15 hodů do dorážky s výměnou drah. 
 
Systém zápasů: dvě družstva koulí vždy proti sobě, systémem každý s každým. Po odehrání 
všech zápasů v základní skupině se odehraje finálová část systémem play off. Pro určení pořadí je 
rozhodující zisk bodů za vítězství v jednotlivých zápasech. Při rovnosti bodů je rozhodující zisk 
vzájemných zápasů,následně zisk pomocných bodů za vítězství v jednotlivých hráčů. Pokud i zde 
nastane rovnost bodů, rozhoduje celkový průměr sražených kuželek družstva. 
Určení postupujícího v části PLAY OFF: při výsledku 4:4 rozhoduje lepší celková dorážka 
družstva v daném utkání. V případě rovnosti i v dorážce rozhoduje rozstřel jednoho 
určeného libovolného hráče družstva na 5 + 5 hodů do plných. Před případným 
rozstřelem nejsou povoleny žádné cvičné hody. V play off mohou nastoupit jen hráči, 
kteří se zúčastnili základní části !!! 
 
Bodování: Hráč který zvítězí na poražené kuželky získá pro své družstvo 2 body. Družstvo které 
zvítězí celkově na poražené kuželky, získává taktéž 2 body. V případě nerozhodného výsledku získá 
každý hráč pro své družstvo 1 bod, stejně tak se body za celkový počet poražených kuželek 
v případě remízi podělí mezi obě družstva. 
 
Začátky utkání: jsou stanoveny rozpisem turnaje, čekací doba vzhledem k dalším zápasům není 
!!! K utkání se dostavte alespoň 10 minut před stanoveným časem. 
 
Časový limit: je podle pravidel stanoven na 12 minut na 30 hodů. Každý hráč (mimo střídajících 
má před zahájením startu nárok na cvičné hody v trvání 2 minut. 
 
Střídání: v průběhu utkání je povoleno jedno střídání a to kdykoliv. Vystřídaný hráč již nesmí 
nastoupit v daném utkání. 
 
Startovné: je stanoveno na 120,- Kč za družstvo a zápas v základní soutěži i ve finálové části. 
Všechna družstva jsou povinna a nejpozději s termínem utkání zaplatit startovné. 
 

Pravidla pro nasazování hráčů do utkání: družstva na začátku utkání 
vyplní hlavnímu rozhodčímu slepý zápis utkání, který stanoví dvojce pro 
jednotlivé zápasy. Střídající hráči se na začátku utkání nehlásí a každé 
družstvo má možnost nasadit střídajícího hráče dle pravidel o střídání viz. 
odstavec „střídání“.  
 
Ceny: Slavnostní zakončení turnaje s předáním cen se uskuteční po dohrání finálového utkání 
turnaje. Odměněni budou první tři družstva: 1.místo 1000,-Kč, 2.místo 700,-Kč a 3.místo 500,-Kč 

VÝSLEDKY VČETNĚ ZÁPISŮ Z UTKÁNÍ BUDOU AKTUALIZOVÁNY NA 

WWW.KKSOKOLLITENCICE.CZ 


