BBO LETNÍ DEVÍTKA STRIKELAND – 6.8.2017
Místo konání: Strikeland Chomutov
Adresa: Pod Strážištěm 5723, Chomutov
Termín: 6.8.2017
Pořadatel: Jana Janovská
Kontakt: 605131074, 603242202, jana.janovska98@seznam.cz
Facebook: https://www.facebook.com/BBOturnaje
Přihlášení: www.obsazovacky.cz
Časy kvalifikačních rund
1. runda: 11,00 h
2. runda: 12,30 h
3. runda: 14,00 h
Hraje se devítkovým způsobem - stačí shodit prvním hodem devět kuželek a
zapíše se vám strike. Hraje se bez pomocných handicapů. Úprava drah
proběhne před každou kvalifikační rundou, před semifinále a finále. Výsledky
budou zveřejněny zde: www.bowlingweb.cz, www.czech bowling.cz a
www.facebook.com/BBOturnaje. Přihlášení online přes www.obsazovacky.cz
nebo na tel. 605131074 a 603242202. Turnaj je kategorie C a započítává se do
Firo-tour turnajového bodovacího žebříčku (pořadí žebříčku všech kategorií
najdete na www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz).

Systém hry
Každý hráč v kvalifikaci odehraje devítkovým způsobem 4 hry na jedné dráze,
součet her určí pořadí postupujících do semifinále. V semifinále se hrají 3 hry na
součet od nuly. Součet těchto her určí postupující do finále, které se hraje opět
na 3 hry od nuly. Pokud dojde ke shodě při součtu her u více hráčů, o postupu
do semifinále či finále rozhodne vyšší nához v daném bloku her, popř. druhý
vyšší nához nebo vyšší nejnižší nához. Pokud i tyto by byly shodné, rozhodne
rozhoz na 1 frame. Poslední možností pro postup do semifinále je Desperado
(1hra), z kterého postupují 4 hráči.

Tabulka postupujících dle účasti
Hráčů
Do semifinále
Do 30 hráčů 12 + 4 z Desperada
31 - 40 hráčů 20 + 4 z Desperada
41 a více
28 + 4 z Desperada

Do finále
8
12
16

Ocenění
1. místo: karton Plzně + start zdarma na BBO
2. místo: karton Excellentu + start zdarma na BBO
3. místo: karton Gambrinusu + start zdarma na BBO
4. – 10. místo: pivní balíček
Vítěz kvalifikace: pivní balíček
Nejlepší žena: dárkový balíček
Nejlepší junior: dárkový balíček
Perfect Game: pivní balíček
1. nepostupující do semifinále: drobná cena
1. nepostupující do finále: drobná cena
Cena útěchy

Losované ceny:
Po kvalifikaci proběhne losování o ceny. Všechny zápisy výsledků hráčů včetně
reentrů budou vloženy do losovací nádoby, kdo bude mít starty dva, bude
v osudí dvakrát.

Startovné
Dospělí: 400 Kč
Junioři/juniorky do 18-ti let: 300 Kč
Senioři/seniorky nad 60 let: 300 Kč
Opravný start: 300 Kč
Desperado: 100 Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu. BBO team

