PROPOZICE TURNAJOVÉ SÉRIE

SPRINTER 900Global
- Sprinter je víceméně tréninkový turnaj, který zabere minimum Vašeho času, oproti
jiným běžným turnajům.
- Turnaj je zařazen v kategorii B, bude se hrát na lehčích mazacích modelech a je
zařazen do FIRO tour bodovacího žebříčku.
- Každý měsíc se hraje na jiném mazacím modelu.
- Ceny za umístění jsou připraveny na každém turnaji, ale i v celoročním hodnocení pro
vedlejší výkonnostní kategorie do 165, 190, seniory nad 50 let, juniory do 18 let a ženy.


.




Místo konání: centrum Best Bowling Praha
Termíny 2018: 10.leden; 14.únor, 14.březen, 11.duben, 9.květen, 13.červen, 11.červenec,
8.srpen, 12.září, 10.říjen, 7.listopad
Pořadatel: Marval Jiří, tel: 776 105 706, email: jirka.marval@volny.cz
Přihlášky: prostřednictvím on-line obsazovaček na www.obsazovacky.cz
Startovné: 350,- Kč, junioři do 15 let: 250,- Kč, junioři do 18 let: 300,- Kč, opravný RE start:
300,- Kč

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE
-

Kvalifikace 4 hry, finále 3 hry + jako čtvrtá finálová hra se počítá průměr z kvalifikace.
Při opakovaném RE - startu se do hodnocení turnaje počítá lepší dosažený výsledek.
Při shodnosti bodů rozhoduje o umístění součet bodů bez handicapu. Dále vyšší dosažený
výkon v hodnocené části turnaje, případně v celém turnaji.
Finále se hraje vždy, až následný měsíc po odehrané kvalifikaci.

HRÁČSKÉ KATEGORIE a zařazení
-

-

Mimo hlavní kategorie bez rozlišení výkonnosti, jsou hráči zařazeni do vedlejších
výkonnostních kategorií dle „Turnajového žebříčku“ ČBA:
a) K165 (kategorie pro hráče s průměrem 165 a menším)
b) K190 (kategorie pro hráče s průměrem 165,01 až 190,00)
Hráči jsou v turnaji hodnoceni ještě speciálně ve dvou věkových kategoriích
a) Junior, hráči do 15 let
b) Senior, hráči od dosažení věku 50 let

ČASY HRACÍCH RUND
- Kvalifikační v 17.45 hod nebo 20.30 hod (dle vypsaných termínů výše)
- Finálová runda v 19.15 hod. (dle vypsaných termínů výše)
- Přidané doplňkové hrací rundy se mohou datumově lišit od vypsaných termínů výše. Časy
a termíny přidaných hracích rund budou zveřejněny na www.obsazovacky.cz
v obsazovačce SPRINTER 900Global.

TURNAJOVÉ HANDICAPY
-

Handicapy platí beze změny pro celý průběh turnaje (kvalifikace + finále).
Výkonnostní handicapy: jsou určovány dle průměru hráčů z „Turnajového žebříčku“ ČBA
(viz tabulka níže)
od 195 do 199
2
od 155 do 159 18
od 190 do 194 4
od 150 do 154 20
od 185 do 189 6
od 145 do 149 22
od 180 do 184 8
od 140 do 144 24
od 175 do 179 10
od 135 do 139 26
od 170 do 174 12
od 130 do 134 28
od 165 do 169 14
od 125 do 129 30
od 160 do 164 16

-

-

Pokud hráč nemá zaznamenán žádný průměr, bude mu přidělen startovací handicap dle
výkonů z odehraného průměru v kvalifikaci turnaje, dle kritérií výše.
Doplňkové handicapy: jsou
a) ženy +8 bodů
b) senioři: 61 let +1 bod, 62 let +2 body, 63 let +3 body, 64 let +4 body, atd
c) junioři do 15 let 4 body
Maximální handicap je v součtu 30 bodů/hra

POSTUPY A FINANČNÍ OCENĚNÍ dle počtu účastníků
- Postupy a finanční odměny se odvíjí dle počtu účastníků na turnaji dle tabulky níže:
počet účastníků
24 až 36 hráčů
37 až 48 hráčů
49 hráčů a více

-

počet postupujících
16
24
24

1. místo
600 Kč
700 Kč
1000 Kč

2. místo
500 Kč
600 Kč
700 Kč

3. místo
400 Kč
500 Kč
500 Kč

Věcné ceny za umístění na jednotlivém turnaji:
ceny pro hráče na 1. až 3. místě
cena pro nejlepší ženu, pokud již není hodnocena na 1. až 3. místě
cena pro nejlepšího hráče kategorie do 190, pokud již není hodnocen na 1. až 3. místě
cena pro nejlepšího hráče kategorie do 165, pokud již není hodnocen na 1. až 3. místě
cena pro nejlepšího seniora, pokud již není hráč této kategorie hodnocen v jiné kategorii
cena pro nejlepšího juniora do 18 let, pokud již není hráč této kategorie hodnocen v jiné
kategorii.
ČERNÝ PETR, novinka turnajové série, kde každý hráč v kvalifikační hrací rundě
umístěný na posledním místě, obdrží 1. tréninkovou hodinu.

CELOROČNÍ HODNOCENÍ
- Body za umístění na každém turnaji se sčítají do žebříčku celoročního hodnocení.
- V žebříčku se počítá 7 nejlepších bodových hodnocení.
- Hodnocení jednotlivých turnajů je následující:
1. místo - 90 b.
16. místo - 53 b.
31. místo - 29 b.
46. místo - 14 b.
2. místo - 87 b.
17. místo - 51 b.
32. místo - 28 b.
47. místo - 13 b.
3. místo - 84 b.
18. místo - 49 b.
33. místo - 27 b.
48. místo - 12 b.
4. místo - 81 b.
19. místo - 47 b.
34. místo - 26 b.
49. místo - 11 b.
5. místo - 78 b.
20. místo - 45 b.
35. místo - 25 b.
50. místo - 10 b.
6. místo - 75 b.
21. místo - 43 b.
36. místo - 24 b.
51. místo - 9 b.
7. místo - 72 b.
22. místo - 41 b.
37. místo - 23 b.
52. místo - 8 b.
8. místo - 69 b.
23. místo - 39 b.
38. místo - 22 b.
53. místo - 7 b.
9. místo - 67 b.
24. místo - 37 b.
39. místo - 21 b.
54. místo - 6 b.
10. místo - 65 b.
25. místo - 35 b.
40. místo - 20 b.
55. místo - 5 b.
11. místo - 63 b.
26. místo - 34 b.
41. místo - 19 b.
56. místo - 4 b.
12. místo - 61 b.
27. místo - 33 b.
42. místo - 18 b.
57. místo - 3 b.
13. místo - 59 b.
28. místo - 32 b.
43. místo - 17 b.
58. místo - 2 b.
14. místo - 57 b.
29. místo - 31 b.
44. místo - 16 b.
dále v poř. 1 b.
15. místo - 55 b.
30. místo - 30 b.
45. místo - 15 b.
CENY v celoročním pořadí
 1. místo v celoročním pořadí: reaktivní koule 900Global
 2. místo v celoročním pořadí: reaktivní koule 900Global
 3. místo v celoročním pořadí: reaktivní koule 900Global
 V celoročním pořadí bude vyhlášen a oceněn nejlepší hráč ve výkonnostní kategorii do
165 a do 190.
 nej. senior, nej. junior a nej. žena, pokud již nebudou umístěni na 1. až 3. místě.

OSTATNÍ
- Turnaj je v termínovém kalendáři ČBA zařazen do kategorie „B“, výsledky z něj se

započítávají do „Turnajového žebříčku“ a „FIRO tour žebříčku“.
-

-

-

Mazací modely (krátké, střední, dlouhé) se střídají po měsíci.
Dráhy budou upraveny před zahájením hracího dne a před finále.
Finalisté potvrzují svou účast ve finálové obsazovačce Sprintera na www.obsazovacky.cz
Při nepotvrzení a neúčasti hráče, který si finále vybojoval je za něj do finále zařazen
přítomný náhradník dle pořadí nepostupujících hráčů.
Prezence na turnaj cca 5. min před plánovaným startem hrací rundy, poté bude místo
nabídnuto dalším hráčům. Na internetové rezervace v den konání nemusí být již
přihlédnuto, kontaktujte proto telefonicky organizátora.
Výsledkový servis bude na serverech www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz
Pro přidělení juniorských a seniorských handicapů, si sami hráči hlásí datum narození při
prvním startu v sérii. Po odehrané kvalifikaci nebudou handicapy v průběhu příslušného
turnaje již dodatečně započítávány.
Při udělování cen v celoročním pořadí ve vedlejších kategoriích musí mít hráč odehráno
většinu turnajů v dané kategorii.
Slavnostní vyhlášení, kdy budou předány ceny za celoroční umístění nejlepším hráčům,
bude oznámeno na posledním turnaji. Ocenění hráči musí být přítomni na vyhlášení,
dodatečně nebude cena předávána.
Turnaj se řídí běžnými pravidly ČBA. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou
úpravu nebo změnu propozic turnaje.
Propozice aktualizovány 15.12. 2017

