Propozície obecnej ligy 2019
1.ročník obecnej ligy v kolkoch

Usporiadateľ: Kolkársky klub Preseľany.
Účastníci: 4 - členné družstvá (mužské alebo ženské, príp. môžu byť aj zmiešané) bez
obmedzenia vekovej kategórie. Účastníkmi môžu byť len neregistrovaný hráči.
Miesto a termín konania: 4 – dráhová kolkáreň v Preseľanoch, máj 2019 až júl 2019.
Štartovné: Každé prihlásené družstvo uhradí štartovný poplatok. Výška poplatku bude
stanovená podľa počtu prihlásených družstiev.
Náklady: Všetky zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady.
Hrací systém: Štvorčlenné družstvá súťažia systémom každý s každým, formou vzájomných
zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 60 Hz, t.j. na dvoch dráhach po 30 hodov (15
plné a 15 dorážka). V disciplíne dorážka sa hráčovi po odohratí troch hodov postaví všetkých
9 kolkov aj v prípade, že nezvalí všetky 9 kolkov. Hrá sa podľa pravidiel SKoZ. Za každé
družstvo nastúpia v jednom zápase 4 hráči, prípadne je povolené 1 striedanie.
Družstvo, ktoré vo vzájomnom zápase zvalí väčší počet kolkov získava do tabuľky dva body,
v prípade rovnosti zvalených kolkov obidve družstvá získajú po jednom bode a družstvo,
ktoré zvalí menší počet kolkov získava do tabuľky nula bodov. V prípade rovnosti počtu
získaných bodov dvoch alebo viacerých družstiev v konečnej tabuľke rozhoduje o lepšom
umiestnení vyšší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov. Pri jeho rovnosti, rozhoduje
o lepšom umiestnení vyšší priemer súčtu zvalených kolov zo vzájomných zápasov a pri jeho
rovnosti vyšší priemer súčtu zvalených kolov zo všetkých zápasov. V prípade rovnosti počtu
bodov v priebežnej tabuľke rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší priemer súčtu zvalených
kolov zo všetkých zápasov.
Umiestnenie: Víťazné družstvo získa titul „Víťaz obecnej ligy 2019“, diplom, pohár a 4.
resp. 5 medailí. Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom, pohár a 4. resp. 5
medailí.
Odmeny za umiestnenie: Družstvám umiestneným na 1., 2. a 3. mieste obecnej ligy sa po
ukončení obecnej ligy poskytne odmena. Výška odmeny bude stanovená podľa počtu
prihlásených družstiev.
Rozlosovanie turnaja: Bude upresnené po záväznom prihlásení družstiev.
Informácie a prihlásenie družstiev do obecnej ligy:
Na telefónnom čísle 0911 851 221 alebo e-mailovou adresou jancovicmartin@gmail.com.

