
 

BBO dvojice Strikeland – propozice a termíny 2023 
 
 

Kde: Strikeland Chomutov, Pod Strážištěm  
Kdy: 11.1., 23.2., 8.3., 5.4., 20.4., 18.5., 31.5., 14.6., 29.6., 12.7., 27.7., 23.8., 
6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 14.12. 
Jak: Hráči se střídají po hodu (první hodí, druhý dohodí) 
Časy rund: 17,00 h, 18,15 h  
Pořadatel: Michal Janovský 
Organizace: Jana Janovská, 605131074, jana.janovska98@seznam.cz 
Přihlášení: www.obsazovacky.cz  (regionální turnaje) 
Facebook: https://www.facebook.com/BBOturnaje 
 
 
 

Systém hry: 
Kvalifikace: 6 her na součet vč. hdc 
Finále: 4 hry na součet vč. hdc, jako 5. hra se počítá celkový ∅ z turnaje bez hdc 
 
 
Počet postupujících dle účasti 

Účast Do finále 

Do 12 dvojic   8 dvojic 
Nad 13 dvojic 12 dvojic 

Nad 21 dvojic 16 dvojic 

 
 
Ocenění na každém turnaji: 
1. místo: dárkový balíček + start zdarma na následující turnaj dvojic 
2. místo: dárkový balíček + start za 100,- na následující turnaj dvojic 
3. místo: dárkový balíček + start za 150,- na následující turnaj dvojic 
4. – 6. místo dárkový balíček 
Nejvyšší nához: dárkový balíček 
Vítěz kvalifikace: dárkový balíček 
1. nepostupující do finále: dárkový balíček 
Posledníčci: cena útěchy 
Losované ceny pro každého hráče 
 
 
 

http://www.obsazovacky.cz/
https://www.facebook.com/BBOturnaje


Ocenění za celoroční umístění: 
Oceněny budou čtyři nejlepší dvojice a také tři nejlepší jednotlivci a nejlepší 
žena. Ceny budou předány na 1. turnaji nového ročníku. 
1. dvojice: 2.000 Kč + dárkový balíček  
2. dvojice: 1.500 Kč + dárkový balíček  
3. dvojice: 1.000 Kč + dárkový balíček  
4. dvojice: dárkový balíček + start na další turnaj zdarma 
 
 
 
Handicapy - pouze výkonnostní: 
Pouze výkonnostní - každý jednotlivec bude mít handicap dle aktuálního 
průměru v Turnajovém žebříčku ČBA popř. Sportovním žebříčku ČBA. Hráč 
nefigurující v žádném z těchto žebříčků bude mít při první účasti v turnaji 
handicap 22 bodů, při dalších účastech dle dosaženého průměru v turnajích 
dvojic Strikeland. 
 

  

∅ Handicap 

∅  do 129,99 22 bodů na hru 
∅  130 – 134,99 20 bodů na hru 

∅  135 – 139,99 18 bodů na hru 
∅  140 – 144,99 16 bodů na hru 

∅  145 – 149,99 14 bodů na hru 

∅  150 – 154,99 12 bodů na hru 
∅  155 – 159,99 10 bodů na hru 

∅  160 – 164,99 8 bodů na hru 
∅  165 – 169,99 7 bodů na hru 

∅  170 – 174,99 6 bodů na hru 
∅  175 – 179,99                       5 bodů na hru 

∅  180 – 184,99                       4 body na hru 

∅  185 – 189,99                        3 body na hru 
∅  190 – 194,99                      2 body na hru 

∅  195 – 199,99                      1 bod na hru 
∅  200 a více    0 bodů na hru 

 
 
Startovné: 
Dospělí: 350,-/hráč, reentry: 350,- 
Junioři do 18 let: 300,-/hráč 



Ostatní: 
Série 2023 se skládá z 13 bodovaných turnajů, podmínkou ocenění 
v celoročním pořadí je účast na minimálně 8 turnajích. Turnaj se uskuteční při 
účasti minimálně 10 dvojic. Úprava drah proběhne před 1. kvalifikační rundou a 
před finále. Při shodném skóre rozhoduje o umístění nejprve nižší handicap, 
poté vyšší nához v daném bloku her, popř. v předchozím bloku her. Při 
přihlašování přes www.obsazovacky.cz napište do kolonky jméno - 1.hráč, 
příjmení - 2.hráč. Výsledky turnaje včetně fotogalerie a videa budou zveřejněny 
na www.bowlingweb.cz , www.czechbowling.cz a 
https://www.facebook.com/BBOturnaje .  
 
 
 
Body za umístění v jednotlivých turnajích 

 

Umístění Body Umístění Body 

  1. místo 40 16. místo 12 

  2. místo 37 17. místo 11 

  3. místo 34 18. místo 10 

  4. místo 31 19. místo 9 

  5. místo 28 20. místo 8 

  6. místo 26 21. místo 7 

  7. místo 24 22. místo 6 

  8. místo 22 23. místo 5 

  9. místo 20 24. místo 4 

10. místo 18 25. místo 3 

11. místo 17 26. místo 2 

12. místo 16 27. místo 1 

13. místo 15 28. místo 1 

14. místo 14 29. místo 1 

15. místo 13 30. místo 1 

 
 

Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic. 
Propozice aktualizovány 1.1.2023 
 

 

http://www.obsazovacky.cz/
http://www.bowlingweb.cz/
http://www.czechbowling.cz/
https://www.facebook.com/BBOturnaje

