
Pravidla Memoriálu Pavla Kortuse 

Základní část 

• Každý střelec má deset pokusů (deset přímých kopů) 
o Střelec se může zúčastnit jen jednou za memoriál 

• Základní část se bude odehrávat od 13:00 do 16:00 (orientační čas, memoriál může 
být prodloužen s ohledem na Turnaj Petra Chelčického)  

• Střely jsou bodovány dle přiloženého obrázku 
• Střelec si může vybírat libovolné cíle 
• Střílí se pěti míči dvakrát 
• Střelec si pro míče chodí sám, a připravuje je ke střelbě,  a to i po druhé pětici 

pokusů 
• Střelec střílí z vyznačené hranice velkého vápna 

o Míč, který je za vyznačenou hranicí směrem k bráně, alespoň se jí nedotýká, 
se nepočítá za platný pokus 

• 5 střelců s nejvyšším skóre postupuje do finále 
o V případě stejného počtu bodů, rozhoduje rozstřel na 5 pokusů tak, aby 

došlo k eliminaci střelců na finálovou pětku  
o Pokud i tak nebude rozhodnuto, rozhoduje náhlá smrt po jednom pokusu, 

postupuje ten kdo má vyšší skóre 

Finále 

• Finalisté mají dodatečných deset pokusů  
• Střelci střílejí vzestupně od nejmenšího základního skóre 
• Plánovaný čas finále po základní části 
• Skóre se připočítává k základnímu 
• Střelec, který se nedostaví na finále, je diskvalifikován a není nahrazen jiným 
• V případě stejného počtu bodů rozhoduje vyšší skóre ze základní části 

o V případě stejného počtu bodů i ve výše zmíněném případě dochází 
k rozstřelu dalšími pěti pokusy 

o Pokud i tak nebude rozhodnuto, rozhoduje náhlá smrt po jednom pokusu, 
postupuje ten kdo má vyšší skóre 

Ostatní 

• Ocenění vyhrávají nejlepší tři střelci 
• Střelec musí být starší patnácti let 
• Vedení turnaje si bere právo odmítnout účast střelců vzhledem k časovému 

harmonogramu 
• Úpravy a případné doplnění pravidel je v právu vedení turnaje 
• Memoriál není pojištěn, střelec se účastní na vlastní nebezpečí 
• Střelci, kteří se zúčastní, souhlasí s pravidly a jsou s nimi seznámeni 


