
      tréninkový turnaj, který zabere minimum Vašeho času, oproti jiným běžným turnajům 
    

  SSPPRRIINNTTEERR  CCUUPP  22002222//2233..  
                                                              

                            XVI. ročník turnajové série   
  

- Výsledky a odehrané hry se počítají do hráčských vizitek a Sportovního žebříčku.  
- Ceny za umístění budou připraveny na každém turnaji nejen pro nejlepší 3 hráče v pořadí 

ale i pro nejlepší hráče vedlejších výkonnostních kategorií, tj. P165, P190, senior, senior 
65+, nej. žena. 

 

 Místo konání: centrum Best Bowling Praha 
 Termíny : 26.květen, 15.červen, 20.červenec, 24.srpen, 21.září, 26.říjen, 23.listopad,.                                
.     14.prosinec, termíny pro 2023: 25.leden, 15.únor, 15.březen, 12.duben.  
 Organiz. zajištění:  Marval Jiří, tel: 776 105 706, email: jirka.marval@volny.cz 
 Přihlášky: prostřednictvím serveru www.obsazovacky.cz , nebo telefonicky na kontakt 

organizátora. 
 
 

 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE  
- 5 her amerikou (3+2 hry na několika párech drah) 
- Nejhorší dosažený výkon se škrtá a dle součtu čtyř nejlepších her se určí pořadí turnaje.  
- Při shodnosti bodů o pořadí a umístění rozhoduje součet bodů bez handicapu. Dále vyšší 

dosažený výkon, případně vyšší nejnižší započítávaný výkon.  
- Při opakovaném RE - startu se do hodnocení hráče počítá lepší dosažený součet. 
- Předání ocenění za umístění proběhne na následném turnaji v mazací pauze mezi 1. a 2. 
      hrací rundou  

 

HRÁČSKÉ KATEGORIE a zařazení  
- Mimo hlavní kategorie bez rozlišení výkonnosti, jsou hráči zařazeni do vedlejších 

výkonnostních kategorií dle „Sportovního žebříčku“ ČBA: 
a) P165 (kategorie pro hráče s průměrem 165 a menším, dle sportovního žebříčku) 
b) K190 (kategorie pro hráče s průměrem 165,01 až 190,00 dle sportovního žebříčku) 

- Zařazení do hráčských výkonnostních kategorií se provádí každý měsíc, dle aktuální 
výkonnosti a průměru, těsně před startem turnaje.  
 

HRACÍ RUNDY 
- doplňková v 15.30 hod. 
- 1. hrací runda v 17.30 hod.  
- 2. hrací runda v  19.55 hod. 
- Prezence na turnaj cca 5. min před plánovaným startem hrací rundy, poté bude místo 

nabídnuto dalším hráčům.  
- Dráhy budou technicky upraveny před každou hrací rundou.  

 

TURNAJOVÉ HANDICAPY  
- Handicapy se připočítávají ke každé odehrané hře.  
- Výkonnostní handicapy: jsou určovány dle průměru hráčů z „Sportovního žebříčku“ ČBA 

(viz tabulka níže) 
- Pokud hráč nemá zaznamenán žádný průměr, bude mu přidělen startovací handicap dle 

výkonů z odehraného průměru v kvalifikaci turnaje. 
- Doplňkové handicapy: jsou  

a) ženy +8 bodů 
b) senioři: 65 let až 69 +4 body, 70 let a více +8 bodů 
c) junioři do 15 let 4 body 

- Maximální handicap je v součtu 20 bodů/hra 



- 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. 
 

Tabulka pro přidělení handicapů. 
 

od od 180    a více 0 od 169 do 170,9 8 

od 179 do  179,9 1 od 167 do 168,9 9 

od 178 do  178,9 2 od 165 do 166,9 10 

od 177 do  177,9 3 od 163 do 164,9 11 

od 176 do  176,9 4 od 161 do 162,9 12 

od 175 do  175,9 5 od 159 do 160,9 13 

od 173 do 174,9 6 od 157 do 158,9 14 

od 171 do 172,9 7 od  155 a méně     15 
 

 

CENY ZA UMÍSTĚNÍ na jednotlivém turnaji 
- věcné a finační ceny pro hráče na 1. až 3. místě 
- věcné ceny pro hráče umístěné na 4. až 8. místě 
- pokud nebudou umístěni na 1 až 7. místě hráči vedlejších kategorií, budou připraveny 

ceny pro:  
 nejlepšího hráče P190 
 nejlepšího hráče P165  
 nejlepšího seniora 
 nejlepšího seniora 65+ 

 

FINANČNÍ OCENĚNÍ  
- Finanční odměny se odvíjí dle počtu účastníků na turnaji dle tabulky níže: 

 

počet účastníků 1. místo 2. místo 3. místo 
30 hráčů a méně  500 Kč 400 Kč 350 Kč 
31 až 40 hráčů  600 Kč 500 Kč 450 Kč 
41 hráčů a více  700 Kč 600 Kč         500 Kč 

 

STARTOVNÉ  400,- Kč, opravný reentry start: 300,- Kč, junioři do 18 let: 300,- Kč  
 

CELOROČNÍ HODNOCENÍ 
- Body za umístění na každém turnaji se sčítají do žebříčku celoročního hodnocení. 
- V žebříčku se počítá 9 nejlepších bodových umístění, bodování na jednotlivých turnajích je 

následující:  
1. místo - 90 b. 

 
16. místo - 48 b. 

 
31. místo - 19 b. 

 
46. místo - 4 b. 

2. místo - 86 b. 
 

17. místo - 46 b. 
 

32. místo - 18 b. 
 

47. místo - 3 b. 
3. místo - 82 b. 

 
18. místo - 44 b. 

 
33. místo - 17 b. 

 
48. místo - 2 b. 

4. místo - 79 b. 
 

19. místo - 42 b. 
 

34. místo - 16 b. 
 

dále v poř. 1 b. 
5. místo - 76 b. 

 
20. místo - 40 b. 

 
35. místo - 15 b. 

 
  

6. místo - 73 b. 
 

21. místo - 38 b. 
 

36. místo - 14 b. 
 

  
7. místo - 70 b. 

 
22. místo - 36 b. 

 
37. místo - 13 b. 

 
  

8. místo - 67 b. 
 

23. místo - 34 b. 
 

38. místo - 12 b. 
 

  
9. místo - 64 b. 

 
24. místo - 32 b. 

 
39. místo - 11 b. 

 
  

10. místo - 61 b. 
 

25. místo - 30 b. 
 

40. místo - 10 b. 
 

  
11. místo - 58 b. 

 
26. místo - 28 b. 

 
41. místo - 9 b. 

 
  

12. místo - 56 b. 
 

27. místo - 26 b. 
 

42. místo - 8 b. 
 

  
13. místo - 54 b. 

 
28. místo - 24 b. 

 
43. místo - 7 b. 

 
  

14. místo - 52 b. 
 

29. místo - 22 b. 
 

44. místo - 6 b. 
 

  
15. místo - 50 b. 

 
30. místo - 20 b. 

 
45. místo - 5 b. 

  



CENY v celoročním pořadí  
Dle bodového hodnocení výše, se v konečném pořadí série hraje o: 

 finanční ceny na 1. až 3. místě 
 věcné ceny za umístění v TOP 10 (pro hráče umístěné od 4. do 10. místa) 
 pokud nebudou umístěni na 1 až 7. místě hráči vedlejších kategorií, budou připraveny 

ceny pro:  
 nejlepšího hráče P190 
 nejlepšího hráče P165  
 nejlepšího seniora 
 nejlepšího seniora 65+ 

 

OSTATNÍ  
- Vítěz turnaje bude zapsán na „pohár vítězů“, kde se zapisují vítězové Sprintera od roku 

2007. 
- Při udělování cen v celoročním pořadí ve vedlejších kategoriích musí mít hráč odehráno 

většinu turnajů v zařazení dané kategorie. 
- Komentáře a výsledkový servis z turnajů bude zveřejněn na www.czechbowling.cz, 

www.bowlingweb.cz a fotogalerie na facebooku ve skupině „Bowling a turnaje“. 
- Organizátor si vyhrazuje právo používat fotografie účastníků z turnaje a zveřejnění jmen 

hráčů ve výsledkových listinách, jako dokument v přiměřeném rozsahu pro 
zpravodajství z pořádané akce. 

- Turnaj se řídí běžnými pravidly ČBA.  
- Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případnou úpravu nebo změnu propozic 

turnaje. 
 
 
 

                                          
 
 

 
 
 

 
 


