
ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ – STK KUŽELKY 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

  

Propozice   
    

JEDNOTLIVCŮ MUŽŮ A ŽEN 120 HS a PAVOUK SPRINT - 2022 

 
    

Pořadatel:      z pověření ČSNS – STK kuželky - SKN Brno   

Datum konání:   sobota 18. června 2022   

Sraz:   9:15 hodin  

Losování:   na místě od 9:40 do 9:50 hodin  

Začátek:   v 10:00 hodin  

Místo konání:    čtyřdráhová kuželna; KK Moravská Slavia Brno, Vojtova 541/12,  

639 00 Brno.  

Ředitel:  František Klofáč  

Hospodář:   Eva Borovičková  

Rozhodčí:   bude delegován ředitelem soutěže   

Pravidla:   podle pravidel ČKA, dle Manuálu ČSNS a směrnic STK-K ČSNS   

Přihlášky:  do 14. června 2022 na emailovou adresu: j.belohlavek@sknbrno.net . 

Prezentace:   do 9.30 hod. musí být odevzdán řediteli soutěže písemný seznam 

jednotlivců mužů a žen, kteří se zúčastní hry.   

Podmínky účasti:   každý závodník – závodnice musí mít sportovní úbor a tenisky s hladkou 

podrážkou – ženy mohou mít legíny, podle řádu ICSD se nesmí nastoupit 

se sluchadly. Každý účastník sebou platný průkaz ČSNS a doklad 

 o zaplacení členského příspěvku na rok 2022. Kdo má průkaz ČSNS 

schovaný u předsedy klubu, musí požádat předsedu klubu o písemné 

potvrzení se souhlasem zúčastnit se akce. Můžete předsedu požádat e-

mailem o zaslání potvrzení. 

Námitky   písemný protest musí být podán nejpozději do 30 minut po skončení hry 

závodníka řediteli soutěže se vkladem 100,- Kč. V případě zamítnutí 

protestu propadá vklad ve prospěch STK - K.   

Startovné:   100,- Kč za disciplínu dle hospodářských směrnic ČSNS a dle Manuálu 

předpisů a směrnic ČSNS. Startovné uhraďte do pondělí 14. září na účet 

klubu SKN Brno 2401887713/2010 - var. symbol 18062022 (bez 

zaplacení nebude přihláška) při platbě nutno uvést do zpráv pro 

příjemce: MČR kuželky + příjmení a jméno. V případě neúčasti se 

startovné nevrací.   

Sprint vklad  

Sprint: Systém soutěže sprintu bude připraven podle počtu přihlášených hráčů a 

hráček tak (maximální 8 osob), aby celá soutěž netrvala déle než 2 

hodiny. Předpokládá se, že se nejprve odehraje podle výsledků M-ČR 

jednotlivců 20 HS. Výsledky určí rozdělení hráčů do pavouka podle klíče 

nejhorší s nejlepším atd. Dále se bude pokračovat klasickým play-off 

způsobem, ze kterého vzejde nový mistr/mistryně oddílu ve sprintu. 

Poražení semifinalisté se utkají o třetí místo. Sprint vklad: 100 Kč – 

bude na místě před akci ve sprintu.  

Ubytování:   pořadatelé nezajišťují   
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Cestovné:   dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající kluby)  

Stravné:   dle směrnic ČSNS – (dle možností vysílající kluby)  

Občerstvení   Nezajištěno, možnost v restauraci Kuželny  

Upozornění:   1.) Nemůžou hrát slyšící hráči – hrají pouze neslyšící 

2.) Nesmějí hrát se sluchadlem! 

3.) Hráči startují na vlastní nebezpečí. 

4.) Vezměte si do kuželny vlastní přezůvky 

Doprava: od hlavního nádraží ČD tramvají č. 8 směrem Starý Lískovec, výstup na 

4. stanici „Vojtova”, pěšky do kuželny. Doba chůze asi 5 min. 

Ceny:   vítěz (muži a ženy) obdrží titul Mistr ČR 2022 v kuželkách, dále potom za 

1. – 3. místo muži a ženy obdrží ceny a medaile z částky startovného.   

  

Schvalovací složka:  agenda M-ČR 2022 - Jiří Bělohlávek – 18.5.2022  

  

Navštivte též webovou stránku. Po skončení turnaje budou zprávy na internetu (informace o 

sportovní činnosti): www.sknbrno.net    

   

  

  

      Milan Sklenák                    František Klofáč  
předseda STK – Kuželky                          ředitel turnaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprint - Pravidla 

Soutěž jednotlivců v disciplíně sprint: 

a. Hraje se vyřazovacím způsobem utkání hráče proti hráči. Volbu počáteční dráhy má výše nasazený 

hráč. Soupeřící hráči startují současně na sousedních drahách. 

b. Hráč odehraje v každém kole 2×20 hs. 

c. Hodnotí se vždy výkon hráčů v dílčí disciplíně (20 hs) hrajících proti sobě. Hráč, který docílil v 

dílčí disciplíně 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 po jednom hodu 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. 

Začátek rozcvička u sprintu je 5 hodů, další zápas nebude rozcvička. 

 

 

 



Vyřazovací pavouk - o 1. – 8. místo 
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