
PRAVIDLA KRAJSKÉHO TURNAJE ZÁVĚSNÝCH KUŽELEK 
DVOJIC 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 17. 8. 2022 
1. Pořadatelem Krajského turnaje závěsných kuželek dvojic (dále jen turnaj) je spolek Klub 

Aktiv, z.s. Turnaj se hraje u KD Slavie Jirsíkova 2, Č. Budějovice. 

2. Do turnaje se mohou přihlásit dvojice hráčů ve věku 60+ tj. v den konání turnaje je hráči nejméně 60 
let. Hráč může hrát pouze v jedné dvojici. Během turnaje nelze složení dvojice měnit.  

3. Turnaje se může zúčastnit maximálně 20 dvojic. Přihlášky dvojic budou přijímány tak, jak je 
organizátor obdrží v časovém pořadí. 

4. Turnaj se bude hrát na dva konstrukčně shodné kuželníky. U každého kuželníku bude výsledky 
zapisovat jeden rozhodčí, který rozhoduje o případně sporném sražení kuželky. Cílem hry je, aby 
dvojice srazila co nejvíce kuželek a dosáhla tak co největšího počtu bodů.  

5. Hráč se postaví na libovolné místo za vyznačenou odhodovou čáru, která je ve vzdálenosti cca 150 
cm od postavení kuželek. Vezme do rukou zavěšenou kouli, kterou vypouští tak, aby se na závěsu 
zhoupla, opsala oblouk a při zpětném pohybu zezadu narazila do stojících kuželek. Kuželka 
poražená přímou ránou zepředu neplatí, hod je započten bez bodů.  

6. Pokud koule při návratu k hráči nesrazí žádnou kuželku, je hod platný bez bodů.   

7. Po návratu koule k hráči musí hráč nebo spoluhráč z dvojice kouli zachytit, aby nemohla svým dalším 
pohybem srážet stojící kuželky. Takto případně sražené kuželky jsou neplatné. (bez bodů). 

8. Dotkne-li se koule během letu stojanu, nebo jiného objektu či hráče, hod se započte, ale případně 
sražené kuželky nejsou započteny (bez bodů).  

9. Hráč nebo spoluhráč musí před dalším hodem poražené kuželky odklidit mimo hrací pole (kuželník). 

10. První hod hází hráč do plných kuželek (devět kuželek). Dalšími dvěma hody doráží neporažené 
kuželky. Pokud prvním nebo druhým hodem porazí všechny kuželky, zbylé hody hází opět do plných 
kuželek.  

11. Po prvním hráči hází druhý hráč dvojice. Pořadí házení si zvolí dvojice sama s tím, že každý hráč musí 
hodit své 3 hody. Poté pokračuje v házení další dvojice v předem vylosovaném pořadí .  

12. Pořadí dvojic v turnaji bude určeno losem před zahájením turnaje.  

BODOVÁNÍ A STANOVENÍ VÍTĚZE TURNAJE 

13. Za každou platně sraženou kuželku si dvojice započte 1 bod. Dosažené body hráčů ve dvojici se 
sčítají.  

14. Turnaj se hraje na 10 kol. V jednom kole má každý hráč 3 hody. Celkem bude každý hráč během 
turnaje házet 30 hodů.  

15. Vítězem turnaje se stane dvojice, která dosáhne nejvyšší počet bodů za platně sražené kuželky. 

16. V případě rovnosti bodů dvojic rozhodne o pořadí nejvyšší dosažený počet bodů dvojice 
v libovolném kole z deseti sehraných.  

17. V celkovém pořadí turnaje se může umístit pouze dvojice, která odehrála všech 10 kol.  

18. O případných sporech účastníků rozhoduje hlavní rozhodčí turnaje. 

 

V Českých Budějovicích 5. 8. 2022     František Batysta,  

hlavní rozhodčí turnaje 


