
Pravidla jednotlivých sportovních disciplín10. Parkinsoniády:     5.8. 2017

1. Pink-Ponk (Stolní tenis): 
Hra na 2 krátké vítězné sety vyřazovacím způsobem. Hra je plně v kompetenci 
určeného vedoucího rozhodčího a skupiny rozhodčích stolního tenisu. Bude 
přísně dodržován rozpis stolů a časů    Finále 3 vítězné????
SUPERFINÁLE:  nejlepší parkinsonik s     nejlepším hráčem z     unie Roska. Stejně
tak i ženy.

2. Bocia, (Pétangue):
Hraje se vyřazovacím způsobem. Hrají vždy 2 hráči, z nichž vítěz postupuje do
dalšího kola. Každý hráč hraje za sebe a hází 3 míčky. Následují další dvojice 
stejným způsobem. Tak se postupuje do doby, než odehrají všichni hráči. Ná-
sledují další kola stejným způsobem do doby, než ze skupiny vzejdou 3 nej-
lepší hráči. Na 2 polích

3. Šipky:  3 série po 3 hodech podle naházených bodů. 
Při souladu bodů - nové rozhozy.
Každému soutěžícímu budou nabídnuty zkušební hody   (zkušební terč)  , které
může odmítnout.  Každý soutěžící bude mít 3 série po  3 hodech šipkami na 
terč.  Výsledné body z každé série se sčítají. Budou-li mít někteří hráči stejný 
počet bodů, budou rozhodčím vyzvání na rozstřel.
Hraje se do doby,  kdy se rozhodne o třech nejlepších hráčích.

 
4. Curlink: Na zvláštním liste  (dle bodového hodnocení daného pravidly)     
                    Pravidla doplníme.     Švarcová?????  

5.  Bowling:  1 série 10 hodů
Pořadatel a současně i organizátor Parkinsoniády podle počtu 
přihlášených účastníků a skupin stanoví počet členů. kteří mohou soutěžit 
v     Bowlinku.  Účelem této podmínky je časová náročnost hry.  Bude se hrát 
v     plném počtu hodů.   Při bodovém souladu budou provedeny rozhozy, (dle 
potřeby i opakovaně). Na dráhy budou stavěni vždy 3 -  4 hráči. Důvodem je 
skutečnost rychlejšího časového střídání hráčů a není blokováno tolik hráčů na 
jedné disciplíně.     

                        



 6. Foukačka:  2 pokusy zkušebně, 10 soutěžních - při shodě rozstřely.  2 stanoviště!!

 7. Hod na koš: 
Počtu košů a vzdálenosti: ženy 3 m - 2 zkušební + 10 hodů soutěžních  

                                                     muži 4 m - 2 zkušební + 10 hodů soutěžních    
Co koš to bod.  Při stejném počtu bodů, nové házení na 3 hody

 8. Střelba hokejkou: 
 Vyřazovací způsob hry -  1 nástřelná a 10 ran ostrých, vzdálenost 6 a 8 m 
( ženy/muži) - trefa 1 bod.   Malá branka. (Vzdálenost bude stanovena s 
ohledem na prostorové možnosti.)

9. Kopání na branku: 
Ve velké brance bude malá.  Za trefu do velké 1 bod,  za trefu do malé 2 body.  
Při odrazu od tyče malé branky se započítává 1bod. Při shodě nové kopání, dle 
potřeby i vícekrát.  Vzdálenost 8 – 10 metrů. (Vzdálenost bude stanovena 
s ohledem na prostorové možnosti.)

Jednotliví rozhodčí mají po poradě s hlavním rozhodčím právo upravit podmínky 
hry tak, aby celá soutěž skončila mezi 16 - 17 hodinou a v 17 hodin mohly být 
vyhlášeny výsledky soutěže. Časová úprava však nesmí narušit regule pravidel a 
hodnocení. 
Schválila členská schůze 28. 2. 2017                                        Jan Škrkal

ROSKAŘI.:  Pravidla platí stejnou měrou i pro roskaře. Evidence soutěžících na 
samostatných seznamech. Hodnocení a vyhlašování vítězů samostatně a to muži i 
ženy společně.   Mezi nejlepšími soutěžícími z každé zúčastněné strany proběhne 
superfinále. Disciplíny pro superfinále určí pořadatel ve spolupráci s vedoucí spolku 
ROSKA před   zahájením sobotního zápolení. 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy pravidel.

V Dubňanech: 20.3. 2017

Jan Škrkal  předseda PS z.s.                                     Hana Zelinková hlavní rozhodčí    


