
 

 

Propozice 
1. Název turnaje:  

Ovčín Open 2017 
2. Zařazení turnaje 

Turnaj je připraven pro jakékoliv hráčky a hráče bez omezení. 
3. Kde se hraje 

Bowlingové centrum: Na Ovčíně, Praha 10 – Záběhlice. 
www.ovcin.cz  

4. Kdy se hraje 
Ve svátek 08.05.2017 (pondělí), 11 až 18 hod. 

5. Jak se zaregistrovat do turnaje 
Registrace do turnaje: přes turnajové internetové stránky  www.way4u.cz v sekci Bowlingové 
turnaje, případně přímo přes www.obsazovacky.cz, zde podle data konání Ovčín Open 2017. 
Lze i telefonicky na 604 243 977. 

6. Startovné 
Startovné 399 Kč, opakovaný start 301 Kč. Hráči ve věku do 15 let a nad 60 let 350 Kč. První 
start má vždy přednost před startem opakovaným. 

7. Příprava drah 
Dráhy budou mazány místní mazačkou Brunswick Authority 22. Mazací model bude zveřejněn 
týden před turnajem. 

8. Časový harmonogram 
mazání drah, 11:00 1. kvalifikace, 12:00 2. kvalifikace, mazání, 13:45 3. kvalifikace, mazání, 
semifinále, finále. Konec do 18 hod. 

9. Herní systém turnaje a harmonogram 
Hraje se americkým systémem na páru drah. 

 Dráhy pro kvalifikaci si hráči losují. V kvalifikaci se hrají 4 hry. Do semifinále postupuje 30 
hráčů. Pro semifinále se hráči na dráhy nasazují od dráhy 12 níže. Semifinále se hraje na 
součet 2 her + průměr z kvalifikace. Do finále postupuje 18 nejlepších po semifinále. Do 
finále se dráhy vybírají. Finále se hraje na 2 hry, ke kterým se připočítává výsledek 2 her ze 
semifinále.  

 Trénink  kvalifikace 5 minut, semifinále 6 minut, finále 4 minuty. 
 Hendykepy se připočítávají ke všem hrám od kvalifikace po finále. 
 V kterékoliv části turnaje při bodové shodě rozhoduje vyšší  čistá hra bez HDC, příp. druhá 
 hra, atd. 
10. Hendykepy 

http://www.ovcin.cz/
http://www.way4u.cz/
http://www.obsazovacky.cz/


 

 

 Hráči do 15ti let: +15 bodů na hru. Hráči 65+ let: +3 body na hru. Ženy: +6 bodů na hru.  
 Výkonnostní: průměr 185+: 0 bodů, 170 až 185-: 2 body, průměr 150 až 170-: 5 bodů, průměr 
 do 150-: 8 bodů.  
11. O co se hraje 

1. až 3. místo: upomínkový pohár, věcné ceny 
4. a 5. místo: věcné ceny 
Oceňuje se nejvyšší nához pánský a dámský 
Nejlepší 2 ženy turnaje: věcná cena 

12. Organizátor, kontakty 
Turnajové stránky: www.way4u.cz, Bowlingové turnaje 
Registrace do turnaje: přes turnajovou stránku nebo www.obsazovacky.cz, regionální turnaje 
Organizace: Milan Soušek, tel. 604243977, email: milan.sousek@way4u.cz 
Organizátor si vyhrazuje právo na možnost operativních změn těchto Propozic. 

http://www.way4u.cz/
http://www.obsazovacky.cz/
mailto:milan.sousek@way4u.cz

