
 
 
 
 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ 
1. Plzeňská hra 
1. Zápasu v Plzeňské hře se zúčastňují šestičlenná družstva.  

2. Plzeňská hra  se skládá z těchto jednotlivých položek na jedné dráze: 
Dorážková  4 hody 
Rohy  3 hody 
Plzeňka  5 hodů 
Honery  4 hody 

3. Dorážková 
Hráč má k dispozici celkem 4 hody. Začíná se do plných (tzn. na všech 9 kuželek). Poté hráč doráží 
dalšími hody kuželky, které zůstaly stát. Podaří-li se mu dorazit všechny kuželky dříve než na 4 hody, 
začíná znovu do plných a pokračuje dále stejným způsobem. Hráč získává tolik bodů, kolik porazil 
celkem kuželek. 

4. Rohy 
Hráč má k dispozici celkem 3 hody. Hází se vždy do plných. Hráč musí porazit Roh. Pokud jej hráč 
srazí, počítá se každá kuželka za 1 bod. Pokud Roh nespadne po přímém zásahu koulí, nemá hráč 
žádný bod. Body ze všech 3 hodů se sčítají. 

5. Plzeňka 
Hráč má k dispozici celkem 5 hodů. Hází se pouze na 5 předních kuželek (1,2,3,4,6). Body se počítají 
podle následujícího schématu:  
Zasáhne-li hráč Roh: Roh 10 bodů, ostatní po 1 bodu (např. všech 5 kuželek je 14 bodů)  
Zasáhne-li hráč pouze Fanku: Fanka 6 bodů, Sedlák 1 bod (druhá Fanka rovněž 1 bod)  
Samotný Sedlák je za 3 body.  
Roh musí být přímo zasažen koulí, jinak je pouze za 1 bod.  
Body ze všech 5 hodů se sčítají. 

6. Honery 
Hráč má k dispozici celkem 4 hody. Hází se vždy do plných. Body se počítají podle následujícího klíče: 
Roh - 10 bodů, ostatní kuželky - po 1 bodu. Roh musí být přímo zasažen koulí, jinak se počítá za 1 bod. 
Body ze všech 4 hodů se sčítají. 

7. Vlastní hra  
Hráči hrají uvedené hry v daném pořadí podle zápisu o utkání. Celá družstvo odehraje všechny čtyři hry 
na jedné dráze a po skončení si vymění dráhy se soupeřem a odehraje všechny hry na druhé dráze. 

8. Bodování družstev  
Výsledky jednotlivých her se hodnotí odděleně. Sečtou se dosažené výsledky všech hráčů družstva 
v jednotlivých hrách na obou drahách (celkem tedy 12 položek). Družstvo, které dosáhne v dané hře 
více bodů, získává 2 hlavní body. V případě bodové rovnosti získávají oba soupeři po 1 hlavním bodu. 
Mezi družstva je tak tedy rozděleno celkem 8 hlavních bodů. Konečný výsledek zápasu je dán součtem 
všech hlavních bodů obou soupeřů, který pak tvoří skóre zápasu (např. 8:0, 2:6, 4:4, 5:3 atd.). 

9. Body jednotlivc ů  
Body každého hráče ze všech 8 odehraných položek (celkem tedy ze 32 hodů) se sečtou a dávají 
konečný individuální výsledek hráče v zápase. 

10. Průměry hrá čů  
Individuální výsledky každého hráče se v dané části soutěže sčítají a počítá se z nich průměr na utkání 
(tedy suma všech bodů / počet odehraných utkání). Do průměru se hráči započítává pouze výkon 
z celého odehraného utkání. V případě střídání se výkon nepočítá ani jednomu z hráčů. Pro potřeby 
Grand Prix se průměry na utkání vyhodnocují pro podzimní a jarní část soutěže odděleně. Hráč je 
zařazen do pořadí, pouze když absolvuje minimálně 50 % startů v dané části soutěže. 



11. Průměry družstev  
Součet dosažených bodů všech hráčů družstva dává konečný bodový zisk družstva. Z bodů družstva 
se počítá průměr na utkání (suma všech bodů / počet utkání). 

2. Pohár KK Chemi čka Sokolov 
1. Zápasů Poháru KK Chemička Sokolov se zúčastňují šestičlenná družstva. 

2. Hraje se na 60 hodů sdružených dle pravidel kuželkářského sportu:  
Hráč hraje na jedné dráze 15 hodů do plných a 15 hodů dorážky. Poté ihned přechází na druhou dráhu 
a hraje stejné položky. Konečný součet je dán počtem všech poražených kuželek. Zároveň se evidují 
výkony v dílčích disciplínách a počet chybných hodů.  

3. Při startu družstva v turnajovém způsobu soutěže není tvorba sestav nijak omezována ani řízena, 
kromě obecných zásad – tedy členství v klubu, uvedení hráče na soupisce apod. 

4. Při startu družstva v utkání proti soupeři v základní části soutěže určí oba soupeři sestavu nezávisle na 
sobě (nejlépe písemně) a celé sestavy si navzájem předloží ke kontrole. 

5. Určení sestavy při vyřazovacím způsobu soutěže probíhá tak, že nejdříve určí sestavu družstvo, které 
je v utkání v roli hostů a tuto sestavu předkládá domácímu družstvu, které určuje svoji sestavu 
s přihlédnutím k této sestavě. 

6. V případě turnajové části soutěže každý hráč družstva, které je podle rozpisu uvedeno v zápisu o 
utkání jako domácí, zahajuje zápas na dráze č.1 a hráč družstva uvedeného jako hosté na dráze č.2. 

7. Během vyřazovací části má domácí družstvo právo určit pořadí drah (tzn. zda bude zahajovat na dráze 
č.1 či na dráze č.2). 

8. Každý hráč má možnost absolvovat maximálně 5 cvičných hodů před zahájením celé disciplíny na 
dráze, na které bude začínat hru. 

9. Průměr jednotlivců se počítá ze všech startů v soutěži. Pro zařazení do pořadí musí hráč absolvovat 
minimálně dva starty v průběhu celé soutěže. 

3. Grand Prix 
1. Soutěž Grand Prix je hodnocením jednotlivců – odděleně mužů a žen – a probíhá během celé 

kuželkářské sezóny. 

2. Do Grand Prix se započítávají individuální výsledky hráčů zejména v následujících soutěžích:    
• Dlouhodobý turnaj v Plzeňské hře - podzimní část (průměr na dráhu)  
• Dlouhodobý turnaj v Plzeňské hře - jarní část (průměr na dráhu)  
• Dlouhodobá soutěž Pohár KK Chemička Sokolov  
• Vánoční turnaj (60 hodů sdružených)  
• Velikonoční turnaj (60 hodů sdružených)  
• Podnikový turnaj v Plzeňské hře (jednorázový turnaj)  
• Turnaj jednotlivců na 100 hodů sdružených   
Do Grand Prix se mohou započítat i výsledky z dalších soutěží, stanovených rozpisem soutěžního 
ročníku či příslušné soutěže. 

3. Body do Grand Prix získává prvních dvacet  hráčů v individuálním pořadí dané soutěže nebo turnaje, 
pokud rozpis příslušené soutěže nestanoví jinak. 

4. Bodovací klíč:  
25 - 22 - 20 - 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. 

5. V případě dlouhodobých soutěží v Plzeňské hře se přiznává dvojnásobek bodů. 

6. V případě rovnosti průměrů nebo dělby individuálního pořadí dané soutěže se příslušné body Grand 
Prix mezi vyrovnané hráče dělí stejným dílem. 

7. V případě rovnosti bodů v hodnocení Grand Prix se dělí dané pořadí Grand Prix. 

4. Další ustanovení 
1. V případě následujících přestupků je hráč v prvním případě napomenut a každý další přestupek 

znamená anulování hodu a nezapočítávají se žádné poražené kuželky:  
• V případě hodu mimo náhozovou desku ("bosý hod")  
• V případě přešlapu z hracího prostoru na dráhu 



2. V případě, že se koule dotkne mantinelu je hod anulován a nezapočítávají se žádné poražené kuželky. 

3. V případě hodu po samovolném zvednutí kuželek po rozsvícení kontrolky o připravenosti stavěcího 
zařízení se hod opakuje. 

4. Další okolnosti soutěží jsou uvedeny v Soutěžním řádu a v příslušných rozpisech soutěží. 
 
 
Dokument nabývá platnosti dnem 1. 10. 2014. 
Hanuš Slavík 


