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P R O P O Z I C E 
 
Pořadatel :   Oddíl kuželek SKK Jičín 
 
Termín :   Viz termíny jednotlivých turnajů.  

 (Jičínský pohár, Memoriál Honzy Majdana, Jarní „60“, Finálový turnaj) 
 

Účastníci : Neregistrovaní jednotlivci - muži a ženy. Startovat může každý,  
kdo nesehrál v uplynulém soutěžním ročníku ani jedno mistrovské 
utkání v kuželkách a dosáhl 18 let před zahájením jednotlivých turnajů.     

 
Přihlášky : Účastníkem Jičínské tour 2014-2015 se automaticky stává každý 

jednotlivec, který se zúčastnil alespoň jednoho výše uvedeného turnaje.
                

Disciplína :   60 hs, u Jarní „60“ se jedná o dětských 60 hs (tj. pokud se v 
dorážce na tři hody nepodaří dohodit devítku, staví se plné). 

 
Systém a bodování  : Jičínská tour 2014-2015 je rozdělena do dvou částí:kvalifikace a 

finálový turnaj. 
 

 Kvalifikace se skládá ze tří turnajů, kde jsou výkony ohodnoceny 
následujícím bodovým systémem (v případě Memoriálu Honzy Majdana 
se boduje výkon jednotlivce).  

 
 Na základě dosaženého výkonu jsou hráči v každém turnaji přiznány body 

podle níže uvedené tabulky (uváděné výkony jsou dolní hranicí, kterou 
musí dosáhnout k zisku odpovídajícího počtu bodů) a za každou poraženou 
kuželku nad 280 kuželek získává další 1 bod (např. za výkon 285 kuželek 
získá 29 bodů). 

 

 
 Pořadí kvalifikace je dáno součtem získaných bodů ze všech tří turnajů. 
 V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje o pořadí nejvyšší dosažený 
 výkon z kvalifikačních turnajů. 

 
Každý hráč se dle propozic jednotlivých turnajů může každého 
turnaje zúčastnit nejvýše dvěmi náhozy (u Majdanova poháru dvojic 
libovolně, zda ve stejné nebo jiné dvojici). Do tour se počítá lepší 
nához! 
 
Právo postupu do finálového turnaje získá 20 mužů a 12 žen dle umístění 
v kvalifikaci. Finálový turnaj bude odehrán dle samostatných propozic 
(termín květen 2015). 
 
 



 
 
Disciplína pro finálový turnaj je 120 HS a tabulky bodů za výkony je 
následující: 

 
 Konečné pořadí Jičínské tour se stanoví součtem bodů ze  
 všech turnajů Jičínské tour, včetně finálového turnaje! V  
 případě shody bodů rozhoduje o pořadí lepší výkon ve   
 finálovém turnaji.  

 
Hlavní cena :  Nová kuželkářská koule ( průměr 160 mm; váha 2,85 kg) 
 
Předpis :      Hraje se dle platných  Sportovně  technických předpisů. 
            
Startovné :   Viz propozice jednotlivých turnajů.  
 
Hrací doba :   Viz propozice jednotlivých turnajů. 
 
Ředitel tour    :      Ing. Pavel Kříž     
 
Hlavní rozhodčí :      Roman Bureš  -  SKK Jičín 
  
Podmínky účasti :   Sportovní úbor a obuv. Všichni startují na vlastní nebezpečí. 

 
Provoz na kuželně         : Do všech prostorů kuželny je možný vstup pouze po přezutí!  
 Hrát je povoleno pouze ve sportovní čisté obuvi !! Na obuvi nesmí 

být podrážka, která by zanechala při hraní na linu stopy !! 
 V prostoru kuželny je zákaz kouření!! 
 
Rozhodčí: Každý dozor je současně i rozhodčím a proto dodržujte jeho pokyny a 

rozhodnutí. Ovládání stavěčů může provádět jenom dozor. 
 
Námitky :   Do 10 minut po ukončení startu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. O 
  námitce rozhoduje ředitel a hlavní rozhodčí. V případě zamítnutí  
  námitky propadá vklad pořadateli. 
 
Občerstvení :   Zajištěno na kuželně. 

výkon body výkon body výkon body výkon body
400 2 435 16 470 30 505 44
405 4 440 18 475 32 510 46
410 6 445 20 480 34 515 48
415 8 450 22 485 36 520 50
420 10 455 24 490 38 +1 +1
425 12 460 26 495 40


