
 

 

    

Halloween CUP 

                                                                                                                              
Bowlingový turnaj pro všechnyBowlingový turnaj pro všechnyBowlingový turnaj pro všechnyBowlingový turnaj pro všechny    

 

 Místo konání:  Bowlingzone Pardubice 

 Termín:  Sobota 27.10.2018 

 Organizační zajištění: Denis Kinc, tel.: 774 333 335, email: denis.kinc@seznam.cz  

Jana Růžová, tel: 730 872 575 email: jr@bowlingzone.cz 

 Přihlášky:  prostřednictvím serveru www.obsazovacky.cz a na recepci herny 

 Výsledkový servis: www.bowlingzone.cz  

 

Krátká informace o turnaji: 

Srdečně Vás zveme na halloweenský  bowlingový turnaj, který je otevřen jak pro registrované tak i 
pro neregistrované hráče. Turnaj je otevřen pro 24 hráčů. Systém je zcela jednoduchý. Všichni hráči 
odehrají kvalifikaci na součet 4 her. Do semifinále postupuje nejlepších 16 hráčů, kteří odehrají 
semifinále na součet 2 her. 
Do Finále postupuje nejlepších 8 hráčů. Finále se odehraje na součet tří her. 
Startovné za kvalifikaci je zde stanoveno na 350,- Kč.  
POZOR!! – Kdo se zúčastní bowlingového turnaje v masce/převleku, bude mít startovné 200,- Kč. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hrací systém turnaje: 

 Kvalifikace (12 drah) 

Každý hráč odehraje 4 her  

(Hráč odehraje 4 hry na vylosovaném páru drah amerikou) 

 

 

 Semifinále (8 drah) 

Do semifinále postupuje nejlepších 16 hráčů. Semifinále se odehraje na součet 2 her + jako 

třetí hra se hráčům přičte průměr z kvalifikace 

 

 

 Finále (8 drah) 

Finále odehraje 8 postupujících hráčů 

Finále se odehraje na součet tří her od nuly. 

 

 

 

Technická ustanovení: 

Všechny odehrané hry by se počítaly vč. Handicapu. 
V případě shody součtu bodů o postupu rozhoduje: 

a) Součet bodů bez handicapu 
b) Vyšší maximální výkon odehraný v daném „stepu“  
c) Lepší umístění po kvalifikaci (popřípadě semifinále) 

 
 
Mazací modely a příprava drah: 

Mazací model bude zveřejněn před kvalifikační rundou (na sociální síti Facebook – Bowlingzone 
Pardubice), na nástěnce v herně + bude rozposílán přihlášeným hráčům na vyplněný e-mail. 
 
Dráhy budou upravovány před: 

 Kvalifikační rundou 
 

Turnajové handicapy: 

Handicapy platí beze změn po celý průběh tohoto turnaje 
 
 Ženy = 8b. 
 Junioři do 15let = 8b. 
 Senioři (50+) = 8b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Orientační časový plán 

Kvalifikace     15:30 – 17:00 (24 hráčů; 12 drah; 4 hry) 
Semifinále     17:10 – 18:00 (16 hráčů;  8 drah; 2 hry) 
Finále      18:00 – 18:45 (8 hráčů; 8 drah; 3 hry) 
Vyhlášení výsledků   18:50  
 

Ocenění: 

- Ocenění v hlavní kategorii  

 1. místo (finanční odměna 600,- Kč + dvě hodiny bowlingu zdarma + láhev vína) 

 2. místo (finanční odměna 400,- Kč + hodina bowlingu zdarma + láhev vína) 

 3. místo (finanční odměna 300,- Kč + láhev vína) 

 4. místo (dvě hodiny bowlingu zdarma) 

 5. místo (hodina bowlingu zdarma) 

 

 Nejlepší Halloweenský kostým  

 Nejlepší žena  

 Nejlepší senior (50+)  

 

Startovné: 

Kvalifikační rundy:  350,- Kč  
POZOR!! – Kdo se zúčastní bowlingového turnaje v masce/převleku, bude mít startovné 200,- Kč. 

 

Právo změn a platnosti rozhodnutí 

Turnaj se řídí běžnými pravidly ČBA. Vypisovatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou úpravu 
nebo změnu propozic turnaje. 
Přidělení doplňkových handicapů je provedeno před kvalifikačním startem. 
Po dobu turnaje již nebudou hráči dále upravovány 
 

Organizátoři turnaje mají právo provést případnou změny či úpravu propozic vč. hracího systému aj., 

včetně odvolání jednotlivých kvalifikačních rund, v případě nízké hráčské účasti, vyšší moci, z důvodu 

bezpečnostních nebo úředních příkazů. 

V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje. Tyto propozice jsou 

závazné pro všechny účastníky turnaje „Halloween Cup“. Zaplacením startovného hráči vyjadřují 

souhlas s propozicemi turnaje. 

Těšíme se na Vaši účast! 

Pořadatelský tým Bowlingzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


