
KRÁLOVOPOLSKÁ KUŽELKA 
PROPOZICE 

 
 
Pořadatel 
 
Volejbalový klub Královo Pole 
Marek Novák 
M: +420 608650101 
m.novak@vkkpbrno.cz 
 
 
Termíny 
 

 25. 9. 2013  

 16. 10. 2013 

 22. 11. 2013  

   8. 1. 2014  

 22. 1. 2014 

 19. 2. 2014 

 19. 3. 2014 

 16. 4. 2014 

 21. 5. 2014 – Finálový turnaj 
 
 
Pravidla série 
 
Hráči si z jednotlivých turnajů přináší body za pořadí a za účast do bodové tabulky.  
 

 Do turnajové série se započítávají 4 nejlépe bodované turnaje. 

 Každý hráč získává 5 bodů za každý turnaj, kterého se zúčastní. 

 Body získané v jednotlivých turnajích jsou uvedeny v následující tabulce 
 

1. místo 20 bodů  2. místo 19 bodů  3. místo 18 bodů 

4. místo 17 bodů  5. místo 16 bodů  6. místo 15 bodů 

7. místo 14 bodů  8. místo 13 bodů  9. místo 12 bodů 

10. místo 11 bodů  11. místo 10 bodů  12. místo 9 bodů 

13. místo 8 bodů  14. místo 7 bodů  15. místo 6 bodů 

16.  místo 5 bodů  17. místo 4 body  18.  místo 3 body 

19. místo 2 body  20. místo 1 bod    

 

 Při rovnosti bodů o pořadí v sérii rozhoduje vyšší průměr hráče z finálového turnaje.  
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3. Pravidla jednotlivých turnajů 
 

 Každý turnaj se hraje na součet tří her. Hry se zapíší do tabulky a hráči se dle výsledků 
seřadí sestupně a hráč s nejvyšším součtem bodů se stává vítězem turnaje. Při 
rovnosti bodů o pořadí rozhoduje 

 
A). Vyšší nához  
B). Druhý nejvyšší nához 
C). Los 
 

 V případě vyššího počtu hráčů a nedostatku času si pořadatel vyhrazuje možnost 
snížit počet her v jednotlivém turnaji na dvě. 

 
 
 
6. Ocenění 
 

 Oceňují se první tři muži a tři ženy v celkovém pořadí série 
 
 
5. Všeobecná ustanovení 
 
Hra se řídí pravidly bowlingu, sporné situace, které tyto propozice neřeší, vyřeší s konečnou 
platností pořadatel turnaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatel: Marek Novák 


