
BOWLAND OPEN 2018 
Summer tournament 

Propozice turnaje 

 
 

Místo konání: Bowland bowling center, OC Galerie Šantovka 
 
Termín konání: 16.8. – 18.8.2018 
 
Organizační zajištění: Bowland bowling center, tel.: 730892285, email: bowling@bowland-center.cz 
              Jan Spáčil, tel.: 730892284, email: spacil@bowland-center.cz 
 
Startovné:  1.runda – čtvrtek 16.8.2018, začátek 11:00  400,-Kč  
  2.runda – pátek 17.8.2018, začátek 11:00  400,-Kč  
  3.runda – sobota 18.8.2018, začátek 9:00  600,-Kč  
  Reentre                  400,-Kč 
 
Přihlášky: www.obsazovacky.cz 
 
Výsledkový servis: www.bowlandopen.webnode.cz 
 
Hrací systém turnaje:  
V kvalifikaci odehraje každý hráč 6 her na páru drah. Hráči na 1.-.8.místě po kvalifikaci postupují rovnou do 
semifinále. Hráči na 9. – 45. místě postupují do čtvrtfinále. Čtvrtfinále se hraje na 4 hry od nuly. Do semifinále postoupí 
nejlepších 10 hráčů. Semifinále se hraje na 4 hry od nuly. Do finále postoupí nejlepších 8 hráčů. 
Finále – 1.step: všichni odehrají 1 hru, 2 hráči s nejnižším náhozem končí, postupuje 6 hráčů 
Finále – 2.step: všichni odehrají 1 hru, 2 hráči s nejnižším náhozem končí, postupují 4 hráči 
Finále – 3.step: všichni odehrají 1 hru, 2 hráči s nejnižším náhozem končí, postupují 2 hráči 
Finále – 4.step: 2 nejlepší hrají 1 hru proti sobě. 
Při shodě bodů postupuje hráč s vyšším náhozem (bez handicapu) v daném stepu (kolo), případně rozhodne rozstřel 
na jeden hod do rozhodnutí na páru, kde hráči skončili hru. 
 
Trénink: Každý hráč má právo na společný 5 min trénink před kvalifikační rundou, čtvrtfinále, semifinále a finále. 
 
Mazání: Bude zveřejněno týden před turnajem 
Mazání bude před každou kvalifikační rundou, čtvrtfinále, semifinále a finále 
 
Handicapy: 
Ženy    +8 bodů 
Junioři do 15let   +8 bodů 
 
Maximální nához v turnaji je 300, pokud nához včetně handicapu překročí 300, bude upraven na hodnotu 300. 
 
Časový harmonogram turnaje:  
        1.runda - 16.8.2018, 11:00 
  2.runda – 17.8.2018, 11:00 
  3.runda – 18.8.2018, 9:00 
  Čtvrtfinále – 18.8.2018, 12:00 (36 hráčů – 18 drah) 
  Semifinále – 18.8.2018, 14:30 (18 hráčů – 18 drah) 
  Finále – 18.8.2018 16:00 (8 hráčů) 
 
Ocenění: 

1. místo: 5000,-Kč, pohár, lahev vína 
2. místo: 3000,-Kč, pohár, lahev vína 
3. místo: 1000,-Kč, pohár, lahev vína 
4. místo: 800,-Kč , lahev vína 
5. - 10. místo: 600,-Kč 

první Perfect game: 1000,-Kč 
nejlepší žena: lahev vína 
nejlepší junior: nealko víno 
nejlepší senior: lahev vína 

  
 
 
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy propozic turnaje. 
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