
 

 

    

                                                                                                                      

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

 

 Místo konání:  Bowlingzone Pardubice 

 Termín kvalifikací: 10.6.2019 – 31.8.2019 

 Finálový den:  1.9.2019 

 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.bowlingweb.cz a www.bowlingzone.cz  

 

Krátká informace o turnaji: 

Srdečně Vás zveme na druhý ročník oblíbeného turnaje „Letní Prasobraní“, který je otevřen jak pro 
registrované tak i pro neregistrované hráče. Systém je zcela jednoduchý. Po tři měsíce jsou vypsány 
jednotlivé kvalifikační rundy, do kterých se můžou startující přihlásit. Opakované starty (re-entry), 
nejsou nijak omezeny. Do výsledkové listiny se počítá pouze nejvyšší série šesti her. Do finálového 
dne postupuje až 60 nejúspěšnějších hráčů z kvalifikace, kteří si změří síly ve vyřazovacích bojích. 
Startovné za kvalifikaci je zde stanoveno na 300,- Kč. Z každého startovného pořadatel odebírá 50,- 
Kč, které následně budou vloženy do „“Šťastného prasete“.  Za každý start v turnaji bude Vaše jméno 
vloženo do losovacího osudí. V průběhu finálového dne budou vylosování dva výherci, kteří se 
zúčastní „Prasobraní“ a celý obnos si rozdělí půl na půl. Čím více startů, tím vyšší pravděpodobnost 
výhry „Šťastného prasete“. Po skončení finálového dne budou odměněni nejlepší hráči, dle 
ustanovení v propozicích níže.  
V průběhu finálového hracího dne bude pro zúčastněné hráče připraven zabíjačkový raut . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hrací systém turnaje: 

 Kvalifikace  
Každý hráč odehraje 6 her  

               (Hráč odehraje 3 hry na vylosované dráze. Další tři hry odehraje na vedlejší dráze, na stejném páru.) 
               Re-Entry: Bez omezení 

 

 Finálový hrací den 1.9.2019 - 10:00:  

Do finálového hracího dne postupuje nejlepších 60 hráčů, kteří odehrají 4 hry. 

Tyto hry se připočítají k výsledkům hráče z kvalifikace.  

Do dalšího kola postupuje nejlepších 36 hráčů, po součtu výsledků z kvalifikace (6her) a 

základních her finálového dne (4 hry) vč. handicapu 
(1 runda 24 hráčů; 2 runda 36 hráčů. 2 hry na vylosované dráze a 2 hry na vedlejší dráze na podavači) 

 

 Čtvrtfinále 

Čtvrtfinále se odehraje systémem KO. 1 proti 36, 2 proti 35 atd. 

(1 runda – 18 drah) 

 

Hráči ji vybírají dráhy pro čtvrtfinále dle pořadí z kvalifikace.  

Dvě hry odehrají na páru drah „amerikou“ 

Hraje se na součet dvou her vč. handicapu + jako třetí hra se hráčům přičte průměr ze všech 

dosud odehraných her (10) – průměr je stanoven vč. handicapu. 

Do semifinále postupuje 18 vítězů z jednotlivých KO. 

 

 Semifinále 

Semifinále pokračuje dle rozepsaného Play-Off 

(1 runda – 18 drah) 

 

Hráči ji vybírají dráhy pro čtvrtfinále dle pořadí z K.O. pavouka.  

Vítěz dvojice 1x36 proti vítězi dvojice 18x19 = dráha 18 a 17 

Vítěz dvojice 2x35 proti vítězi dvojice 17x20 = dráhy 16 a 15 

Vítěz dvojice 3x34 proti vítězi dvojice 16x21 = dráhy 14 a 13 atd…. 

 

Dvě hry odehrají na páru drah „amerikou“ 

Semifinále (FinalStep 3) se odehraje na součet dvou her od nuly, vč. handicapu. 

Do finále postupuje 9 vítězů KO + 1x LUCKY LOSER (nejlepší poražený ze semifinále) 

 

 

 Finále 

Finále odehraje 10 postupujících hráčů 

(1 runda – 10 drah) 

Hráči ji vybírají dráhy pro čtvrtfinále dle pořadí z K.O. pavouka.  

Finálové kolo (FinalStep 4) se odehraje na součet tří her od nuly, vč. handicapu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 FinalStepu 1) 

 
Možnost opakovaných startů „Re-Entry“ je bez omezení. Do výsledkové listiny se vždy počítá nejlepší 
start. 
 
Mazací modely a příprava drah: 

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

 každou kvalifikační rundou 
 každou rundou základních her finálového dne 
 semifinále 

 

Turnajové handicapy: 

Handicapy platí beze změn po celý průběh tohoto turnaje. Průměrové a doplňkové handicapy se 
sčítají. Průměrové handicapy jsou určovány dle „turnajového“ žebříčku ČBA 
V případě že hráč nemá záznam v tomto žebříčku, bere se průměr ze „sportovního žebříčku“ ČBA. 
Pokud hráč není uveden ani v jednom ze zmíněných žebříčků, bude mu počítán handicap jako pro 
hráče s průměrem 160. 
 
Handicapy jsou udělovány systémem „dopočítání“ do 190b / 2.  

Např.  Hráč s průměrem 190b. a více – 0b. 
   Hráč s průměrem 180b. ((190-180) / 2)) = 5b 
 Hráč s průměrem 175b ((190-175) / 2)) = 7,5≐ 8b. 

 Hráč s průměrem 160b ((190-160) / 2 = 15b. 
 Hráč s průměrem 150b a méně ((190-150) / 2 = 20b 
  
Doplňkové handicapy 
 Ženy = 8b. 
 Junioři do 15let = 8b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Orientační časový plán 

Kvalifikace -  hrací rundy jsou zahájeny dle vypsaných časů – www.obsazovacky.cz 

Finálový den – runda A (FinalStep 1A)  10:00 – 12:00 (24 hráčů; 12 drah; 4hry) 
Mazací pauza     12:00 – 12:30 
Finálový den – runda B (FinalStep 1B)  12:30 – 14:30 (36 hráčů; 18 drah; 4 hry) 
Přestávka – Zabíjačkový raut vč. mazací pauzy 14:30 – 15:15 
Čtvrtfinále (FinalStep 2)   15:15 – 16:15 (36 hráčů; 18 drah; 2 hry) 
Mazací pauza     16:15 – 16:45 
Semifinále (FinalStep 3 )   16:45 – 17:30 (18 hráčů;  18 drah; 2 hry) 
Finále (FinalStep 4)    17:30 – 18:30 (10 hráčů; 10 drah; 3 hry) 
Vyhlášení výsledků    18:45 
 
Ocenění: 

(varianta A) – do 65 kvalifikačních startů 

- Ocenění v hlavní kategorii  

 1. místo (finanční odměna 1.200,- Kč + dvě hodiny bowlingu zdarma + láhev vína) 

 2. místo (finanční odměna 800,- Kč + hodina bowlingu zdarma + láhev vína) 

 3. místo (finanční odměna 500,- Kč + láhev vína) 

 4. místo (dvě hodiny bowlingu zdarma) 

 5. místo (hodina bowlingu zdarma) 

 

- Ocenění pro hráče ve vedlejších kategoriích  

 Kategorie B  

 Nejlepší muž s průměrem do 170b (300,- Kč) 

 Nejlepší žena s průměrem do 170b (300,- Kč) 

 Nejlepší senior (50+) (300,- Kč) 

 

 Nejvyšší nához turnaje  (300,- Kč) 

(za všechny kvalifikace vč. finálového dne) 

varianta B) – více jak 65 kvalifikačních startů 

- Ocenění v hlavní kategorii  

 1. místo (finanční odměna 1.500,- Kč + voucher 500 Kč + láhev vína) 

 2. místo (finanční odměna 1.200,- Kč + voucher 300 Kč + láhev vína) 

 3. místo (finanční odměna 1.000,- Kč + láhev vína) 

 4. místo (finanční odměna 700,- Kč + voucher 300 Kč) 

 5. místo (finanční odměna 500,- Kč voucher 300 Kč) 

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

 7. místo (voucher 300 Kč) 

 8. místo (láhev vína) 

 

- Ocenění pro hráče ve vedlejších kategoriích  

 Kategorie B  

 Nejlepší muž s průměrem do 170b (300,- Kč) 

 Nejlepší žena s průměrem do 170b (300,- Kč) 

 Nejlepší senior (50+) (300,- Kč) 

 Nejlepší žena (300,- Kč) 

 Nejvyšší nához turnaje (300,- Kč) 

                (za všechny kvalifikace vč. finálového dne) 



 

 

- Doplňková cena (Prasobraní) 
Z každého startu hráče bude vloženo, na „výkrm“ prasete, 50,- Kč. Při každém startu hráče bude 
jeho jméno vloženo do „losování“  
„Čím více startů hraju, tím více šancí mám. Abych vykrmené prase vyhrál a na porážku jej poslal“ 

V průběhu finálového dne budou vylosování dva hráči, kteří „vykrmené“ prase získají. Rozdělí si 

ho v poměru 50:50.  

Tuto doplňkovou cenu může vyhrát pouze hráč, který odehraje min. jeden start v kvalifikaci a 

současně se zúčastní finálového hracího dne. (Losování proběhne 1.9. ve 12:30 – po odehraní 

FinalStepu1). Hráč který bude vylosován, již nemůže vyhrát druhou polovinu „prasete“ i kdyby 

byl vylosován podruhé. 

 

Startovné: 

Kvalifikační rundy:  300,- Kč (250,- Kč startovné + 50,- Kč na výkrm prasete). 
Finálový hrací den: 250,- Kč (200,- Kč startovné + 50,- Kč na výkrm prasete). 
 
Právo změn a platnosti rozhodnutí 

Turnaj se řídí běžnými pravidly ČBA. Vypisovatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou úpravu 
nebo změnu propozic turnaje. 
Přidělení průměrových a doplňkových handicapů je provedeno před prvním kvalifikačním startem. 
Handicapy se určují dle aktuálního žebříčku v den prvního startu v turnaji. 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 „Prasobraní“. Zaplacením startovného hráči vyjadřují souhlas 

s propozicemi turnaje. 

Těšíme se na Vaši účast! 
Pořadatelský tým Bowlingzone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 1 – Mazací model 
 
 

 
 


