Czech Old School 2019
Propozice turnaje
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Turnaj je určen pouze pro hráče ve věku 50 a více let.
Termín konání: 17.10. – 19.10.2019 (čtvrtek až sobota).
Místo: Bowlingzone Pardubice, 18 drah AMF
Ubytování: máme rezervace pro hráče a doprovody v hotelu Arnošt. Zájemci o
ubytování nechť do poznámky registrace zapíší, zda chtějí ubytování,
kolikalůžkové, pro koho (jména ubytovaných). Případně nechť zašlou extra
email pořadateli s uvedením typu pokoje, počtu a jmen ubytovaných osob.
Kontaktní email: info@seniorbowling.cz
Webové stránky turnaje: www.seniorbowling.cz/clanky/czech-old-school/year-rok-2019/
Registrace do turnaje: www.obsazovacky.cz nebo přímo z turnajových stránek. Poslední runda je
vyhrazena hráčům ze zahraničí!
Organizace: Milan Soušek, info@seniorbowling.cz
Systém turnaje:
Čtvrtek 17.10. jednotlivci 6 her, semifinále a finále jednotlivců.
Pátek 18.10. dvojice (libovolně složené) 6 her, semifinále a finále dvojic.
Sobota 19.10. trojice (libovolně složené) 4 hry, semifinále a finále trojic, semifinále a finále trojic.
Sobota 19.10. Masters 36 nejlepších hráčů podle All events, finále Masters
Hraje se vždy americkým systémem na páru drah.
Dráhy do kvalifikace se losují, do semifinále nasazují, do finále vybírají.
Mazání drah bude zveřejněno týden předem.
*************************************************************************************
Jednotlivci
Každý hráč odehraje 6 her na vylosovaném páru drah. Pořadí je určeno součtem dosažených bodů +
handicapy. Výsledky se započítávají do závěrečného hodnocení All Events.
*************************************************************************************
Dvojice
Každá dvojice odehraje 6 her na vylosovaném páru drah. Pořadí je určeno součtem dosažených bodů +
handicapy. Výsledky se započítávají do závěrečného hodnocení All Events.
*************************************************************************************
Trojice
Každé tříčlenné družstvo odehraje 4 hry na vylosovaném páru drah. Pořadí je určeno součtem
dosažených bodů + handicapy. Výsledky se započítávají do závěrečného hodnocení All Events.
*************************************************************************************
Denní finále
Po každé části turnaje (jednotlivci, dvojice, trojice) se ve stejný den odehraje semifinále a finále, které
rozhodne o konečném umístění v dané kategorii. Do semifinále postupuje nejlepších 12 jednotlivců, 12
dvojic, 8 trojic. Odehrají se 2 hry KO systémem proti svému soupeři (1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7,
v trojicích pouze 8 týmů). Do finálové části postupují vždy vítězové KO v semifinále a 2 nejlepší poražení.
Odehrají se 2 hry o závěrečné umístění od nuly.
*************************************************************************************
Masters
Finálový turnaj Masters je určený pro 36 hráčů podle pořadí v All Events (započítáno všech 16
odehraných her). Každý hráč odehraje 3 hry na páru drah. Do finále Masters postupuje 12 nejlepších
hráčů.
Finále Masters
Finalisté odehrají KO systémem 2 hry (1-12, 2-11, 3-10 atd). Vítězové (6 hráčů) a 2 nejlepší poražení
včetně HDC postupují do závěrečného Superfinále, ve kterém odehrají 2 hry od nuly, které určí
závěrečné pořadí Masters. Předpokládaný konec ve 20 hod.
*************************************************************************************
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Hendykepy
Hráči mají přidělený hendykep ke každé hře takto: od 61 let věku za každý rok 1 bod (61 = 1 bod, 62 = 2
body, atd.)., ženy mají navíc dalších 8 bodů na hru.
Ocenění
Jednotlivci
1. místo
50 €
2. místo
35 €
3. místo
25 €
Dvojice
1. místo
100 €
2. místo
70 €
3. místo
50 €
Týmy
1. místo
150 €
2. místo
105 €
3. místo
75 €
Masters
1. místo: Týdenní pobyt pro 2 osoby „Vánoční Praha“ v plně vybaveném luxusním apartmánu.
2. místo: Týdenní pobyt pro 2 osoby v Praze v plně vybaveném luxusním apartmánu v termínu podle
dohody.
3. místo: Víkendový pobyt (3 dny) pro 2 osoby v Praze v plně vybaveném luxusním apartmánu
v termínu podle dohody.
Ostatní ceny
Nejvyšší nához mužů nebo 1. perfect game
30 €
Nejvyšší nához žen nebo 1. perfect game
30 €
Losování speciálních cen (pátek večer)
800 €
Startovné
Hráči: 80 €
Hosté hráčů: vše zdarma, včetně pátečního galavečera se vším, co k tomu patří.

Speciální ceny
Velký společný raut s programem, živou hudbou a zábavou se bude konat v pátek
18.10.2019 v restauraci Bowlingzone Pardubice. Stylové oblečení a vybavení je vítáno a
doporučuje se! Dress code: vězení, vězni, bachaři. V průběhu večera losování speciálních
cen v hodnotě cca 800 €. Každý hráč má v osudí jeden los.
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Kontakt: Milan Soušek, 604243977, Kontaktní email: → info@seniorbowling.cz

Partneři turnaje – poděkování:

Anežka Lencová
Láník s.r.o.

