
Propozice Tábor cupu 

Hlavní sponzor: Nábytek Akrim 
     www.nabytek-kuplevne.cz

Hrací systém a pravidla :
První, třetí a pátý turnaj se hraje "devítkovým systémem", tzn. když hráč 
shodí alespoň devět kuželek, počítá se to jako "Strike". Je to systém, který 
umazává výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými hráči, hlavně mezi točaři a 
rovináři.
Druhý, čtvrtý a šestý turnaj se hraje klasicky s handicapy pro slabší hráče, 
které se připočítávají ke každé odehrané hře. 
Handicap se rovná polovině rozdílu čísla 175 a vašeho průměru, zaokrouhleno
na celá čísla :

průměr 175 a výš = handicap 0
        od 173 = 1          od 171 = 2 od 169 = 3          od 167 = 4

od 165 = 5          od 163 = 6 od 161 = 7          od 159 = 8
od 157 = 9          od 155 = 10 od 153 = 11 od 151 = 12
od 149 = 13 od 147 = 14 od 145 = 15 od 143 = 16
od 141 = 17 od 139 = 18 od 137 = 19 od 135 = 20
od 133 = 21 od 131 = 22 od 129 = 23 od 127 = 24
od 125 = 25 od 123 = 26 od 121 = 27 od 119 = 28
od 117 = 29 vše pod 117 = 30 (maximální výše handicapu)

Jako výchozí se u každého hráče bere průměr z aktuálního ročníku táborské
ligy. Pokud hráč ligu nehraje, bere se za výchozí průměr z minulých ročníků
táborské  ligy.  Pokud  hráč  nikdy  táborskou  ligu  nehrál,  bere  se  za  výchozí
průměr celostátního žebříčku ČBA nebo ABL. Pokud hráč není ani v jednom
žebříčku uveden, dostane výchozí handicap 15 bodů.

Výkonnostní kategorie:
Mimo hlavní kategorii bez rozlišení výkonnosti, jsou hráči podle průměru 
zařazeni do vedlejších výkonnostních kategorií.
Kategorie B (kategorie pro hráče s průměrem 145,01 až 165,00).
Kategorie C (kategorie pro hráče s průměrem 145 a menším).

Kvalifikace:
Každý hráč odehraje 4 kvalifikační hry. Dvě hry odehraje na vylosované 
dráze, další dvě na vedlejší dráze přes podavač koulí.
Před začátkem hry jsou 3 frame na rozhoz.

http://www.nabytek-kuplevne.cz/


Semifinále:
Do semifinále od cca 14:45 postupuje z kvalifikace 24 nejlepších. Každý 
odehraje 2 hry, ke kterým se připočte jako třetí hra průměr z kvalifikace. 
Součet určí 12 finalistů. 
Hraje se po dvou na dráze, jako první hrají hráči na 1.- 8. místě, pak hráči na 
9.- 16. místě a nakonec 17.- 24. hráč.
Rozhoz jsou 3 frame.

Finále:
Ve finále každý odehraje opět dvě hry, ke kterým se připočte průměr 
kvalifikace a semifinále jako třetí hra. Součet určí konečné pořadí. Hraje se po 
třech na dráze.
Rozhoz je 2 frame.

Startovné:
Startovné je 350,- Kč. Z každého startovného se 50,- Kč vloží do měšce. Od 
čtvrtého turnaje se bude o naspořenou částku losovat a to tak, že na 4. turnaji se
bude losovat o 20% měšce, na 5. turnaji o 40% a na posledním o zbytek.

Výhry:
První tři hráči obdrží pohár + sponzorské ceny v hodnotě  2.000,-  1.000,- a 
800,- Kč. 
Dále budou oceněni první tři hráči kategorie B a C plaketou a věcnou cenou.

Poznámky:
Termíny turnajů: 14.1.    18.3.    22.4.    15.7.    30.9.    4.11.
Mazání drah bude probíhat vždy před první kvalifikační rundou a před 
čtvrtfinále.
Dráhy pro semifinále a finále se vybírají podle pořadí.
Při devítce je první třístovka oceněna 300,- Kč
Každá další třístovka = hodina bowlingu zdarma
Při klasice je nejvyšší nához oceněn 300,- Kč.
Cena útěchy – hodina bowlingu.

Turnaje se počítají i do serie, z šesti se dva nejhorší škrtnou.
Vítěz jednoho turnaje má 40 bodů, 2. místo 38, 3. místo 37, dál po bodu 
dolů od 36 až do 1 bodu. Od 39. místa mají všichni jeden bod. Poslední 6. 
turnaj se hraje o dvojnásobný počet bodů.
V celkovém pořadí se hraje o poháry a zajímavé věcné ceny. 


