
VO KOULE (VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC) 
Místo konání  

 S-centrum Benešov, 6 drah Brunswick.  

 

Termín konání  

 termín: neděle 17. prosinec 2017 

 změna termínu vyhrazena!  

 1. runda od 16.30 hod., 2. runda od 17.30 hod., 3. runda od 18.30 hod. V případě zájmu je možnost 

předehrávky v týdnu konání turnaje nebo otevření 0. rundy od 15.30 hodin.  

 

Zařazení turnaje  

 turnaj je otevřen jak pro registrované hráče ČBA, evidované hráče ABL, tak i pro veškeré rekreační a 

začínající hráče.  

 turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR FIRO-TOUR.  

 turnaj je kategorie C.  

 

Systém soutěže – pravidla  

 kvalifikace ( 1. kolo ): dvojice odehraje hry v pravidelném střídání po každém hodu. V kvalifikaci se 

hraje 6 her + hdc.  

 semifinále: do druhého (semifinálového) kola postupuje nejlepších 12 dvojic. Dvojice odehraje další 

4 hry + hdc. Dráhy v semifinále určí pořadatel. Tyto 4 hry se přičítají k těm 6 kvalifikačním. 

 finále: do finále postupuje nejlepších 6 dvojic. Finále se hraje od nuly na 3 hry a bez hendikepu. 

Hráči si vybírají dráhu pro finále dle aktuálního umístění v turnaji, tzn., že první vybírá vedoucí 

dvojice, pak druhá dvojice atd.  

 

Startovné  

 700,- Kč/dvojici.  

 

Re - entry vstup  

 v případě, že budou volná místa v kvalifikačních rundách, může dvojice odehrát znovu 3 kvalifikační 

hry – cena: 600,- Kč.  

 do hodnocení turnaje se vždy počítá lepší dosažený výsledek.  

 

Ocenění v turnaji  

 1.místo: medaile + láhev sektu + koule. 

 2.místo: medaile + láhev vína + koule. 

 3.místo: medaile + láhev vína + koule.  

 nejvyšší nához: láhev vína.  

 

Hendikep 

•hendikepy platí po celý turnaj mimo finále – počítají se dle aktuálního průměru hráče 

v Turnajovém žebříčku ČBA a dle toho budou přiznány těmto hráčům: 

hráči s průměrem od 190 a více ………………………    0 bodů  

hráči s průměrem od 185 do 189,99 …………...……. +  2 body  

hráči s průměrem od 180 do 184,99 ………………… +  4 body  

hráči s průměrem od 175 do 179,99 ………………… +  6 bodů  

hráči s průměrem od 170 do 174,99 ………………… +  8 bodů 

hráči s průměrem od 165 do 169,99 ………………… + 10 bodů  

hráči s průměrem od 160 do 164,99 ………………… + 12 bodů 



hráči s průměrem od 155 do 159,99 ………………… + 14 bodů 

hráči s průměrem od 150 do 154,99 ………………… + 16 bodů 

hráči s průměrem od 145 do 149,99 ………………… + 18 bodů 

hráči s průměrem od 140 do 144,99 ………………… + 20 bodů 

hráči s průměrem od 135 do 139,99 ………………….. + 22 bodů 

hráči s průměrem od 130 do 134,99 ………………….. + 24 bodů 

hráči s průměrem pod 130 ……………………………. + 26 bodů. 

• ženy a junioři (do 15 let) získávají k těmto hendikepům + 6 bodů navíc 

• senioři od 60 let + 2 body navíc. 

• v případě, že hráč hraje na turnaji poprvé, jeho hendikep se vypočítává dle průměru 

z Turnajového žebříčku České Bowlingové Asociace (dále jen ČBA). Dále pak dle průměru 

z poslední ukončené části Amatérské Bowlingové Ligy.  

 

 

Mazání a úprava drah  

 dráhy se vyčistí a namažou před 1. rundou a před prvním semifinále.  

 pro turnajovou sérii se bude používat místní druh mazání, 41 stop dlouhý house.  

 pro čištění a mazání drah se používá knotová mazačka Brunswick Phoenix Lite.  

 

 

Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund  

 osobně v bowlingové herně S-centra Benešov.  

 www.obsazovacky.cz (turnaje regionální). VO KOULE (VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC)  

 tel. 317 750 003 (herna S-centrum Benešov).  

 tel. 737644866 (pořadatel - David Ruml).  

 

Právo změn a platnost rozhodnutí  

 organizátor turnaje si vyhrazuje právo provést změny propozic, termínů, hracího systému, včetně 

odvolání turnaje. Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky turnaje. 

 


