BOWLING CZ TOUR 2018
Místo konání
•
S-centrum Benešov, 6 drah Brunswick.
Termíny konání
•
série je složena z 10-ti jednotlivých turnajů (do celkového pořadí se počítá nejlepších 6 umístění).
•
termíny: 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2018. Vždy neděle! Změna
termínu vyhrazena!
•
runda od 15.50 hod., 2. runda od 17.10 hod., 3. runda od 18.30 hod. Možnost předehrávky v týdnu
konání turnaje (obvykle čtvrtek nebo sobota).
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 B.

Systém soutěže – pravidla
•
kvalifikace: každý hráč odehraje 4 hry na jedné dráze, kterou si sám vybere při prezentaci. Při
shodném celkovém součtu (4 hry + hdc), rozhoduje lepší celkový nához bez hdc.
•
semifinále: do semifinále postupuje nejlepších 24 hráčů, kteří odehrají 2 hry. Tyto 2 hry se přičítají
k 4 hrám z kvalifikace. Dráhy v semifinále určí pořadatel. Při shodném celkovém součtu (6 her + hdc),
rozhoduje lepší celkový nához bez hdc.
•
finále: do finále postupuje nejlepších 12 hráčů, kteří odehrají 2 hry + hdc. Součet těchto 2 her +
hendikepy určí vítěze. Při shodném součtu finálových her rozhoduje vyšší nához finálové hry, poté vyšší nához
předešlého bloku her. Hráči si vybírají dráhu pro finále dle aktuálního umístění v turnaji, tzn., že první vybírá
vedoucí hráč, pak druhý hráč atd.
Startovné
•
400,- Kč.
Re - entry vstup
•
v případě, že budou volná místa v kvalifikačních rundách, je možné odehrát znovu 4 kvalifikační hry
– cena: 300,- Kč. Předem hlášené re-entry v obsazovačkách v den konání nelze!
•

do hodnocení turnaje se vždy počítá lepší dosažený výsledek.

Ocenění v turnaji
•
1.místo: láhev sektu + 1 hodina bowlingu v Scentru zdarma + 500,- Kč.
•

2.místo: láhev vína + 300,- Kč.

•

3.místo: láhev vína + 200,- Kč.

•

nejlepší žena turnaje: láhev vína.

•
nejvyšší nához: láhev vína
•
vítěz každé rundy (včetně předehrávky) získá láhev kvalitního moravského vína při minimální účasti
6 hráčů.
Ocenění v celkové TOUR
•
1.místo: pohár + bowling. zboží BRUNSWICK + tričko ABL + láhev sektu + 1 hodina bowlingu
zdarma + 1.500,- Kč.
•
2.místo: pohár + bowling. zboží BRUNSWICK + láhev sektu + 1 hodina bowlingu zdarma +
1.000,-Kč.
•
Kč.

3.místo: pohár + bowling. zboží BRUNSWICK + láhev sektu + 1 hodina bowlingu zdarma + 500,-

•

4.- 6. místo: plaketa + bowling. zboží BRUNSWICK.

Nejlepší žena tour
•
1.místo: hodinky od SLAVÍK TIME + plaketa + tričko ABL + láhev sektu.
•

2.místo: láhev vína.

•

3.místo: láhev vína.

Hlavní ceny do bowling. série daruje spol. s r.o. BOWLING.CZ, výhradní distributor firmy
BRUNSWICK pro ČR a SR.
KATEGORIE „B“ (hráči s průměrem pod 160)
1.místo: bowling. zboží BRUNSWICK
KATEGORIE „C“ (hráči s průměrem pod 150)
1.místo: bowling. zboží BRUNSWICK
Pokud vítěz(ka) v kategorii „B“ nebo „C“ bude figurovat v „TOP 6“ nebo bude mezi třemi nejlepšími
ženami, podstupuje tuto cenu dalšímu v pořadí.
Hendikep
•
výkonnostní hendikepy platí po celý turnaj včetně finále.
•
počítají se dle aktuálního průměru hráče v Turnajovém žebříčku ČBA a dle toho budou
přiznány těmto hráčům:
hráči s průměrem od 200 a více ……………………… 0 bodů.
hráči s průměrem od 190 do 199,99 ………………… + 1 bod
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. Pokud hráč není evidován v ABL nebo ČBA, získá startovací hendikep dle
průměru z kvalifikace prvního turnaje série Bowling cz tour 2018.
Bodové hodnocení turnajů pro celkové pořadí v BOWLING CZ TOUR 2018
1. místo: 60 bodů 19. místo: 18 bodů
2. místo: 55 bodů 20. místo: 17 bodů
3. místo: 50 bodů 21. místo: 16 bodů
4. místo: 45 bodů 22. místo: 15 bodů
5. místo: 42 bodů 23. místo: 14 bodů
6. místo: 39 bodů 24. místo: 13 bodů
7. místo: 36 bodů 25. místo: 12 bodů
8. místo: 34 bodů 26. místo: 11 bodů
9. místo: 32 bodů 27. místo: 10 bodů
10. místo: 30 bodů 28. místo: 9 bodů
11. místo: 28 bodů 29. místo: 8 bodů
12. místo: 26 bodů 30. místo: 7 bodů
13. místo: 24 bodů 31. místo: 6 bodů
14. místo: 23 bodů 32. místo: 5 bodů
15. místo: 22 bodů 33. místo: 4 body
16. místo: 21 bodů 34. místo: 3 body
17. místo: 20 bodů 35. místo: 2 body
18. místo: 19 bodů 36. místo: 1 bod.
•
závěrečný turnaj je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů.
Mazání a úprava drah
•
dráhy se vyčistí a namažou před 1. rundou a před prvním semifinále.
•
pro turnajovou sérii se budou používat střední, krátké a dlouhé mazání. Střední mazání 41 stop
(leden, duben, září a prosinec). Krátké mazání 35 stop (únor, květen a říjen). Dlouhé mazání 45 stop (březen,
červen a listopad).
•

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

Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund
•
www.obsazovacky.cz (turnaje regionální). BOWLING CZ TOUR 2018.
•

tel. 737644866 (pořadatel - David Ruml).

Právo změn a platnost rozhodnutí
•
organizátor turnaje si vyhrazuje právo provést změny propozic, termínů, hracího systému, včetně
odvolání jednotlivého turnaje. Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky turnajů BOWLING.CZ
TOUR 2018.

