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A) Všeobecná ustanovení 
 
 

Termín :   17. prosince 2008    
 
Místo konání :  Kuželna KK Vyškov 
 
Ředitel :  p. Vejmola Jan 
 
Startující :  Startují 4 členná družstva. 
   Systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev. 

Přihlášky posílejte do 10.12. 2008 na adresu  
DDM Vyškov – Bc. Kováčová Jaroslava, kovacova@ddm.vys.cz, 
nutno uvést kontakt (tel.) na doprovod družstva!! 

   Každá škola může mít v každé kategorii maximálně 1 družstvo. 
Kategorie :  Kategorie dívky:  6.-9. ročník ZŠ. 
   Kategorie chlapci: 6.-9.ročník ZŠ. 
 
Prezentace :  Nejpozději 20 min. před startem. 
 
Systém soutěže: 4 * 60 HS 
 
Losování :  Provede pořadatel dle zaslaných přihlášek. 
 
Cestovné :  Hradí vysílající ZŠ. 
 
Občerstvení :  Zajištěno na kuželně KK Vyškov. 
 
Ceny :     Diplomy a medaile za 1. - 3. místo v kategorii.      
 
Různé :  Každé startující družstvo musí být doprovázeno osobou starší 18-ti let, 

která za družstvo odpovídá a předloží při prezenci soupisku družstva 
potvrzenou ředitelem školy se jménem a  rokem narození. 

 
Každý hráč musí mít sportovní oděv a čistou sportovní obuv do haly.    
 
 



 
 
 

Technická ustanovení 
 
Podmínky účasti : 

V družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce 
potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá vedoucí 
družstva. 
Nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III., nebo IV. zdravotní 
klasifikaci. 

 
Hodnocení : 
 Tři nejlepší družstva obdrží diplomy a medaile. 
 Vyhlášení výsledků bude provedeno dodatečně. 
 Vítězem se stává  družstvo s nejvyšším součtem poražených kuželek. Při shodnosti  
 rozhoduje lepší dorážka popř. počet prázdných hodů. 
 

Námitky : 
 Protesty je možno podávat do 30 min. po vzniku příčiny  s vkladem 50,- Kč, který 
 v případě zamítnutí propadá. 
 

Předpis disciplín : 
plné - hráč hází každým hodem do plného stavu 9 kuželek 
dorážka - hráč po 1 hodu doráží dalšími hody kuželky, které zůstaly stát 
sdružená (HS) - hráč hází polovinu bodů do plných a polovinu v dorážkové disciplíně. 
     Ve všech disciplínách představuje každá regulérně poražená kuželka jeden bod. 
 

Rozcvičení na dráze : 
 Každý hráč má právo na 5 cvičných hodů na dráze v disciplíně do plných. 
 

Provedení hodu: 
a)  Hod byl hráčem proveden v případě, až koule překročí přední startovací čáru. 
b)  Vypadne-li hráči při provádění hodu koule z ruky a zachytí-li ji dříve, než předkročí 

      přední startovací čáru hracího prostoru, nepovažuje se to za uskutečněný hod. 
 c)  Koule se při hodu pokládá na rozběhovou dráhu před startovní čárou. 

 
 
 
 
 
Mgr. Ludmila Nováková      Bc. J. Kováčová, M. Musilová 
 ředitelka DDM Vyškov                DDM Vyškov 
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MÍSTO  -  Kuželna KK Vyškov 

TERMÍN  -  kategorie  6.- 9. třída ZŠ okresu Vyškov - 17.12. 2008 
čas :  8.00 - 13.00 hod. 

                   

Přihlášky zasílejte do 10.12. 2008 na adresu : 
DDM Vyškov, Brněnská 7, tel.: 517 348 962 , mail : DDM Vyškov, Brněnská 7, tel.: 517 348 962 , mail : DDM Vyškov, Brněnská 7, tel.: 517 348 962 , mail : DDM Vyškov, Brněnská 7, tel.: 517 348 962 , mail : 

kovacova@ddm.vys.cz kovacova@ddm.vys.cz kovacova@ddm.vys.cz kovacova@ddm.vys.cz     

M. Musilová,  Bc. J. Kováčová, M. Musilová,  Bc. J. Kováčová, M. Musilová,  Bc. J. Kováčová, M. Musilová,  Bc. J. Kováčová,  

Přihlášeným družstvům ZŠ  bude upřesněna 
 hodina zahájení turnaje. 

 


