
 

Propozice turnaje  

 
Bowlingový turnaj je vhodný pro sportovní, zájmové i zcela amatérské hráče bowlingu. 6 her 
kvalifikace, kterou si lze zopakovat třeba i vícekrát (velmi zvýhodněná cena opakovaných startů) 
a dalších až 8 her v nedělní finálový den. A co na vás čeká za ceny? Každý dostane sponzorské 
dárky. Každý kvalifikační den jsou vyhlašováni nejlepší hráči, každý den se udělují ceny. Na 
úspěšné finalisty čekají finanční prémie a nejrůznější věcné ceny. Oceněni budou i nejlepší hráči 
a hráčky každé hendykepové skupiny (skupiny jsou tvořeny všemi hráči se stejným 
výkonnostním hendykepem – viz bod 11).  
Přijďte si zahrát a příjemně se pobavit do prostředí klasického rock´n´rollu 50. a 60. let. 
Nebojte se, že neuspějete, všem méně zdatným hráčům vydatně pomůže přidělený výkonnostní 
hendykep ke každé jejich hře, takže s touto pomocí můžete úspěšně soupeřit s úplně kýmkoliv. 
Akce trvá několik dní (kvalifikace), vrcholem turnaje je závěrečná finálová neděle. Po celou dobu 
turnaje produkce amerického Rock´n´Rollu 50. a 60. let! 
 
1. Název turnaje: Rock´n´Roll Bowling Cup 2016 
 
2. Pro koho je turnaj určen 
Turnaj je připraven pro jakékoliv hráčky a hráče bowlingu, zájmové, náhodné, amatérské, sportovní. Jde o 
jednorázové setkání hráček a hráčů všeho typu a všech úrovní. Smyslem je 
zahrát si, pobavit se a porovnat své bowlingové umění s ostatními. Občasní hráči a hráči s nižší výkonností se 
nemusejí bát, že neuspějí, protože jim systém turnaje přiděluje tzv. hendykepy, tedy připočítávání bodů navíc 
ke každé hře. Uspět tedy může opravdu každý. Podrobnosti o výši hendykepů jsou níže. Turnaj je kategorie B 
podle charakteristiky ČBA. 
 
3. Média, prezentace, lidé 
Informace o turnaji proběhnou největšími bowlingovými internetovými servery, v tisku, v bowlingových 
centrech. Výsledky turnaje budou prezentovány na bowlingových serverech. 
 
4. Kde se hraje 
Kde se hraje: Bowling kutná Hora, 8 profi drah AMF.  
Adresa: Bowling a Pizzerie Kutná Hora, Hrnčířská 235, 284 01 Kutná Hora 
Telefon: 702 158 058  
Web: http://www.bowlingkutnahora.cz   
Facebook:  https://www.facebook.com/bowlingpizzeria.kutnahora  
 
5. Kdy se hraje 
Turnaj se hraje od pondělí 22. srpna do neděle 28. srpna 2012. Od pondělí do soboty se hrají kvalifikační 
rundy, v neděli je pak závěrečná část turnaje pro postupující ze všech kvalifikačních dní. 
 
6. Jak se zaregistrovat do turnaje 
Registrace do turnaje je možná několika způsoby. Na internetových stránkách www.way4u.cz na záložce 
Bowlingové turnaje se kliknutím na Obsazovačka dostanete na Obsazovací listinu 
(www.obsazovacky.cz). Zde si vyberete hrací rundu (den a hodinu), do formuláře zapíšete své jméno, příjmení, 
kontakt na sebe a kliknete na Přihlásit. Případně je možné se přihlásit emailem na team@way4u.cz s uvedením 
jména, příjmení, kontaktu a požadovaného dne a hodiny hry. Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte nám na 
604 243 977 a vše vyřešíme. Pokud se někdo již přihlášený nebude moci zúčastnit turnaje, napište nám na 
stejný email, odhlášení z turnaje zajistíme my. 
 
7. Startovné 
Startovné je 400 Kč za 1 start, děti a junioři do 18 let 250 Kč. Opakovaný start (re-enter) jednotně 250 Kč za 
podmínek podle bodu 10. 
 



8. Příprava drah 
Dráhy budou namazány místní mazačkou Kegel Kustodian Plus před každou lichou kvalifikační rundou a mazat 
se bude několikrát i v nedělním finálovém dni. Mazací graf bude zveřejněn nejpozději týden před zahájením 
turnaje na internetových stránkách turnaje www.way4u.cz. 
 
9. Herní systém turnaje a harmonogram 
Hraje se podle pravidel pro sportovní bowling. V prostoru pro hráče je zákaz kouření. Doprovodná hudba ve 
stylu Rock´n´Roll i v průběhu her. Rozhodčí řeší všechny nejasnosti a spory a ve spolupráci s organizátory 
rozhoduje s konečnou platností o všech záležitostech. Hraje se nejvýše ve 2 hráčích na dráze, finálový den 
(neděle 28.08.2016) vždy na páru drah americkým systémem. Ve všech případech si hráči dráhy losují těsně 
před zahájením příslušné rundy. 
 
Kvalifikace: každý hráč odehraje v kvalifikaci 6 her. O umístění v hrací rundě rozhoduje dosažený součet z 6ti 
her + hendykepy. V případě bodové shody rozhoduje o pořadí hráčů vyšší hra (případně druhá, atd.) bez 
započítání hendykepu. Z každé kvalifikační rundy postupují 3 nejlépe umístění hráči přímo do nedělního finále. 
V případě účasti v kvalifikační rundě do 8 hráčů postupují přímo jen 2 nejlepší. Trénink: 6 minut. 
 
Kromě přímo postupujících se postupuje do finálové neděle na celkový součet kvalifikačních her včetně 
hendykepů. Seznam bude uveřejňován denně na turnajových stránkách www.way4u.cz.   
 
Dny a hodiny kvalifikačních rund: 
pondělí až pátek vždy 2 rundy: od 17:00 a 19:00 hod 
sobota: od 16:00 a 18:00 hod (v případě zájmu také od 11:00 a 13:00 hod) 
 
Finálový den: dnem, kdy se sejdou všichni postupující z jednotlivých hracích dní, je neděle 28.08.2015. Celý 
finálový den se hraje amerikou na páru drah. Všichni postupující z jednotlivých hracích dnů (max. 48 hráčů) 
budou seřazeni do společné tabulky podle součtu všech odehraných her (kvalifikace + čtvrtfinále + hendykepy) 
a tím vznikne jejich pořadí pro nasazování do nedělních hracích rund. Hráči jsou na dráhy nasazováni podle 
pořadí od dráhy č. 1 po dráhu č. 8. Trénink 5 minut.  
 
1. část „Bill Haley“: všech 48 finalistů odehraje 2 hry od nuly, ze součtu těchto 2 her + hendykepy se sestaví 
nové pořadí. Dále postupují všichni. 
 
2. část „Little Richard“: v tomto kole se hraje od nuly KO vyřazovacím systémem na součet ze 2 her + 
hendykepy (systém 1. – 48., 2. – 47., atd. až 24. – 25.). Na dráhy se hráči nasazují od prostředních drah ke 
krajním. Trénink 5 minut. Do další části finále postupuje 24 vítězů KO a 8 nejlepších poražených včetně 
hendykepů, celkem tedy 32 hráčů. 
 
3. část  „Jerry Lee Lewis“: v tomto kole se hraje od nuly na součet ze 2 her + hendykepy. Na dráhy se hráči 
nasazují od prostředních drah ke krajním. Trénink 5 minut. Do další části finále postupuje 16 nejlepších hráčů 
v této části. 
 
4. část „Elvis Presley“ = Superfinále: superfinalisté odehrají 2 hry od nuly, hendykepy zůstávají všechny 
mimo výkonnostních hendykepů, které se v Superfinále nezapočítávají (viz bod 11). Dráhy si hráči vybírají 
podle svého umístění v předchozím kole. Trénink 5 minut. 
 
Časový rozpis finálového dne: 
Mazání drah 
10:00 hod – Bill Haley 1: hráči umístění na 48. až 33. místě po kvalifikacích 
10:45 hod – Bill Haley 2: hráči umístění na 32. až 17. místě po kvalifikacích 
11:30 hod – Bill Haley 3: hráči umístění na 1. až 16. místě po kvalifikacích 
 
Mazání drah 
13:00 hod – Little Richard 1: 1-48, 2-47, 3-46, 4-45, 5-44, 6-43, 7-42, 8-41 
13:45 hod – Little Richard 2: 9-40, 10-39, 11-38, 12-37, 13-36, 14-35, 15-34, 16-33 
14:30 hod – Little Richard 3: 17-32, 18-31, 19-30, 20-29, 21-28, 22-27, 23-26, 24-25 
 
Mazání drah 
15:45 hod – Jerry Lee Lewis 1: hráči na 1. až 16. místě 
16:30 hod – Jerry Lee Lewis 2: hráči na 17. až 32. místě 
 
Mazání drah: 
18:00 hod – Elvis Presley: Superfinále 
 
18:45 vyhlášení výsledků, konec turnaje 
 



10. Opakované starty (re-entry) 
Opakované kvalifikační starty jsou možné v případě, že bude volné místo (nové přihlášky mají vždy přednost 
před opakovanými starty. V případě opakovaného startu se započítává lepší dosažený výsledek. 
 
11. Hendykepy pro hráče 
Hendykepy jsou hráčům přiznávány podle těchto kritérií: 
a/ Žena = 7 bodů na hru, dítě do 15ti let = 12 bodů na hru (bez rozlišení chlapec – dívka) 
b/ Senioři od 60 roků = 5 bodů na hru, od 70 roků = 7 bodů na hru.  
c/ Výkonnostní hendykepy - podle aktuálního turnajového žebříčku ČBA k 01.08.2016: 
průměr nad 200 = 0, 185 až 199 = 1, 170 až 184 = 4, 155 až 169 = 7 bodů, 140 až 154 = 10 
bodů, do 139 = 14 bodů na hru. Dosud neevidovaní hráči v žebříčku ČBA = 16 bodů na hru. 
Všechny typy hendykepů se sčítají. Hendykepy se ženám, seniorům a dětem započítávají ve všech hrách bez 
výjimky, výkonnostní hendykepy se přičítají ve všech hrách kromě závěrečného superfinále. 
 
12. Co dostanete a co lze vyhrát 
1. místo: specifický pohár, věcné ceny, 2.000 Kč 
2. místo: specifický pohár, věcné ceny, 1.200 Kč 
3. místo: specifický pohár, věcné ceny, 1.000 Kč 
4. místo: specifický pohár, věcné ceny 
5. místo: specifický pohár, věcné ceny 
 
Ceny pro nejlepšího hráče a hráčku kategorie A (výkonnostní hendykep 0 bodů), B (1 bod), C (4 body), D (7 
bodů), E (10 bodů), F (14 bodů) a G (16 bodů). 
Nejlepší hráč každé kategorie: pohár, věcná cena 
Nejlepší hráčka každé kategorie: pohár, věcná cena 
 
Nejlepší dítě/junior do 15ti let věku bez rozlišení kategorie: pohár, věcné ceny 
Nejlepší žena bez rozlišení kategorie: pohár, věcné ceny 
 
Nejvyšší nához: věcná cena 
Nejvyšší nához ženy: věcná cena 
Nejvyšší nához dítě/junior do 15ti let věku: věcné cena 
 
Všichni účastníci turnaje: 5 striků v nepřerušované řadě: motivační cena. Navíc po skončení části Bill Haley ve 
finálový den: losování 10ti bowlingových cen od partnera turnaje BOWLSHOP.cz, losuje se ze všech účastníků 
finálového dne, za každý kvalifikační start je jeden los (profi bowlingová koule, amatérská bowlingová koule, 
bowlingové vybavení, ap.). 
 
13. Započítávání výsledků turnaje, výsledkový info servis 
Výsledky turnaje se započítávají do průměrových žebříčků ČBA a do žebříčku FIRO Tour. Výsledky (včetně 
průběžných) budou dostupné denně na www.way4u.cz v sekci Bowlingové turnaje, sem budou vkládány i 
komentáře, fotky, případně videa. Komentáře s kompletními výsledky předáme i bowlingovým webům 
www.czechbowling.cz (stránky ČBA) a www.bowlingweb.cz. 
 
14. Ostatní 
Celý turnaj je připraven ve stylu Rock´n´Rollová amerika 50. a 60. let, včetně specifických cen. Čekající hráči 
se mohou občerstvit a posilnit cenově zvýhodněnými jídly. Čekají Vás i další „stylová“ překvapení a vložené 
drobné soutěže o ceny v každém hracím dni. Nechte se překvapit, šanci mají všichni. 
 
Sporné záležitosti s konečnou platností rozhoduje vždy rozhodčí/organizátor turnaje. 
Právní doložka: veškerá autorská práva k turnaji jsou vyhrazena pořadateli. 
 

Partneři turnaje: 
BOWLSHOP.cz – obchod s bowlingovými potřebami pro sportovní i amatérské hráče bowlingu 
Way4U – Bowling Media Production 
 
 


