
 

 

 

 

 

Organizátor:   BOWLINGZONE Pardubice  

Informace:          Bowlingový turnaj s dotací 50.000,-Kč 

Způsob přihlášení:     Osobně v herně, www.obsazovacky.cz  nebo na  

                                                  e-mail info@bowlingzone.cz,  

                                               tel. 725 828 477 Adam Vondráček 

Místo konání:   Bowlingzone Pardubice 

Termín konání:   1. 8. – 6. 8. 2016 

Kategorie:   Open  
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FORMÁT TURNAJE 

Kvalifikace: 

V kvalifikaci odehraje každý hráč 6 her systémem Amerika, maximální počet hráčů na 
dráze je 4 , minimální 3. Po 3 kvalifikačních hrách se hráči posouvají o 2 páry drah 
vpravo. 

Pokud hraje hráč re-entry start, vždy se mu počítá lepší dosažený výsledek. 

V případě rovnosti bodů (včetně handicapu), rozhoduje o umístění dosáhnutý vyšší 
maximální výkon respektive první hra hráče. 

Postupující hráči si přenášejí 50% součtu kvalifikačních her do čtvrtfinále. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší nához hráče (včetně handicapu), dále první 
hra hráče a po té vyšší nejnižší hra hráče. 

Step 1 - čtvrtfinále: 

Do čtvrtfinále postupují hráči umístění po kvalifikaci na 17. – 48. místě. Čtvrtfinále se 
hraje na součet 3 her + 50% součtu kvalifikačních her a nejlepších 16 z tohoto 
čtvrtfinále postupuje do semifinále. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší nához 
hráče (včetně handicapu), dále první hra hráče a po té vyšší nejnižší hra hráče. 

Step 2 – semifinále : 

Do semifinále postupují hráči umístění po kvalifikaci na 1. – 16. místě a 16 nejlepších 
hráčů ze čtvrtfinále. V semifinále hrají hráči od 0 na součet 3 her a nejlepších 24 
postupuje do finále. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší nához hráče (včetně 
handicapu), dále první hra hráče a po té vyšší nejnižší hra hráče. 

Step 3 – finále : 

Finále odehraje 24 nejlepších hráčů na součet 3 her. V případě rovnosti bodů 
rozhoduje vyšší nához hráče (včetně handicapu), dále první hra hráče a po té vyšší 
nejnižší hra hráče. 

 

 



Předpisy a platnost pravidel : 

Hraje se podle základních pravidel hry bowling vydaných a schválených ČBA a tohoto 
předpisu. Pokud propozice mění některou část pravidel, ustanovení těchto propozic má 
přednost. V případných sporech má rozhodující právo a konečné slovo organizátor 
turnaje. 

 

 

Handicapy: 

Juniorům do 15 let je přiznaný handicap 15 bodů na hru. 

Ženy mají handicap 8 bodů na hru. 

Senioři mají handicap 1 bod na hru za každý rok věku nad 55 let včetně, dosaženého 
v tomto roce. 

Handicapy se připočítávají ve všech částech turnaje. 

Všichni hráči zvýhodněni handicapem jsou o to povinni požádat organizátora turnaje 
při registraci a doložit svůj věk, v opačném případě jim handicap nemusí být přiznaný.  

Pokud by skóre v jedné hře s připočítáním handicapu přesáhlo 300, skóre této hry se 
upraví na maximum, tedy 300. 

 

 

 

Příprava drah a tréning: 

Dráhy budou vyčištěny a čerstvě namazány před každou kvalifikační rundou a také 
před čtvrtfinále, semifinále a finále turnaje. 

Před započetím každé části turnaje mají hráči 7 minut trénink. 

 

 

 

 



 

Ceny: 

            Pořadí                 Cena 

1. místo 12.000,-Kč + pohár vítěze+ věcná 
cena 

2. místo 8.000,-Kč + pohár + věcná cena 
3. místo  6.000,- Kč + pohár + věcná cena 
4. místo 3.000,-Kč + věcná cena 
5. místo 3.000,-Kč + věcná cena 
6. místo 3.000,-Kč + věcná cena 
7. místo 2.000,-Kč + věcná cena 
8. místo 2.000,- Kč + věcná cena 
9. místo 1.000,- Kč + věcná cena 
10. místo 1.000,- Kč + věcná cena 

11. – 24. místo 500,-Kč 
  

Nejvyšší nához turnaje ( první ) 1.500,-Kč 

Nejlepší žena pohár + věcná cena v hodnotě 
1000,-Kč 

Nejlepší junior do 18 let pohár + věcná cena 

Při vyhlášení cen bude také losování o 3 bowlingové koule, za 
každý start i re-entry start dostane hráč jeden los, ze kterých 
bude potom losováno ! 

 

Startovné: 

1.8. - 2.8. Po - Út 590,-Kč 

3.8. St 15:00 690,-Kč 

3.8. St 18:30 790,-Kč 

4.8. Čt 15:00 690,-Kč 

4.8. Čt 18:30 790,-Kč 

5.8. Pá 11:00 690,-Kč 

5.8. Pá 15:00 790,-Kč 

5.8. Pá 18:30 890,-Kč 

6.8. So 9:00 890,-Kč 

  

Junioři do 18 let Po - Čt 290,-Kč 

Cena startovného a re-entry je stejná. 



 

 

Upozornění: 

V prostoru pro hráče je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje nebo doping 
a také ho bezdůvodně opouštět. Dále je nepřípustné používaní nedovolených 
prostředků na úpravu rozběhů a bowlingové výstroje. Také není přípustné rušení 
ostatních hráčů nevhodným chováním. ( hlasité pokřikování, vstup do cizího rozběhu 
apod. ) 

Pořadatel turnaje má právo změnit i v průběhu turnaje jakékoli pravidlo, které bude ku 
prospěchu turnaje. 

Pro rozdělení dotací je stanoven klíč 100% dotace = 150 a více startů v turnaji. 
(včetně re-entry startů ) 

Pokud bude méně startů, pořadatel má právo úměrně krátit dotace turnaje v závislosti 
na počtu startů.  

 

 

 

 

 

 


