
BBO devítka Zličín – propozice série 2022/2023 

 

                                  

 
                                       

Místo konání: Best bowling Zličín, Praha 

Kontakt: jana.janovska98@ seznam.cz, 605131074 

Facebook: https://www.facebook.com/BBOturnaje/ 

Přihlášení: www.obsazovacky.cz (záložka regionální turnaje) 

 

 

Termíny série 2022/2023  
11.8., 30.8., 22.9., 11.10., 2.11., 22.11., 6.12., 16.1., 14.2., 9.3., 28.3., 19.4., 9.5.  
Nový ročník: 1.6., 20.6., 13.7., 31.7., 15.8., 12.9., 9.10., 24.10., 20.11., 13.12.  
 
 
Hraje se devítkovým způsobem - stačí shodit prvním hodem devět kuželek a zapíše se vám 

strike. Hraje se bez pomocných handicapů. Úprava drah proběhne před první kvalifikační 

rundou a před semifinále. Turnaj se započítává do bodovacího žebříčku ČBA a BBO 

bodovacího žebříčku. Série se skládá z třinácti bodovaných turnajů, do celoročního žebříčku 

se započítává 9 nejlépe obodovaných turnajů. Při shodě bodů v celoročním pořadí rozhodne 

nejprve více účastí, poté vyšší bodové ohodnocení v jednotlivých turnajích. Pro ocenění 

v celoročním žebříčku je nutná účast na devíti turnajích. Ceny za celoroční umístění budou 

hráčům předány na 1. turnaji nového ročníku. Zaplacením startovného hráč souhlasí se 

zveřejněním svého jména, fotografií a videa ve výsledkové listině a na bowlingových webech. 

Výsledky budou zveřejněny na www.bowlingweb.cz, www.czechbowling.cz a na 

https://www.facebook.com/BBOturnaje/   

 

Časy kvalifikačních rund 
1. runda: 18,30 h 
2. runda: 19,30 h 

 
 
Systém hry 
Každý hráč odehraje v kvalifikaci 3 hry na jedné dráze, součet her určí pořadí postupujících 

do semifinále. V semifinále se hrají 2 hry na součet od nuly. Součet těchto her určí 

https://www.facebook.com/BBOturnaje/
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postupující do finále, které se hraje opět na dvě hry od nuly. Pokud dojde ke shodě při 

součtu her u více hráčů, o postupu do semifinále či finále rozhodne vyšší nához v daném 

bloku her, popř. druhý vyšší nához nebo vyšší nejnižší nához. Pokud i tyto by byly shodné, 

rozhodne rozhoz na 1 frame. 

 

Postupy 

Účast do 30 hráčů: do semifinále postupuje 16 hráčů, do finále 8. 

Účast 31 a více hráčů: do semifinále postupuje 24 hráčů, do finále 12. 

 

 

Ocenění na jednotlivých turnajích 

1. – 3. místo: dárkový balíček + start zdarma na následujícím turnaji  

Ostatní finalisté: dárkový balíček  

Vítěz kvalifikace: dárkový balíček 

Nejlepší žena: dárkový balíček 

Nejlepší junior: dárkový balíček  

První tři Perfect Game: 100 Kč  

Ostatní Perfect Game: drobná odměna 

Čistá Perfect Game: dárkový balíček 

1. nepostupující do semifinále: drobná odměna 

1. nepostupující do finále: drobná odměna 

Cena útěchy: drobná odměna 

 

     
Šťastná plechovka  

Z každého zaplaceného startu kromě reentru bude do šťastné plechovky vloženo 20 Kč. 

V losovacím osudí jsou vložena čísla od 50 do 300. Po ukončení kvalifikace se bude losovat 

nához (rozhodující je nához uvedený ve výsledkové listině, ne v reentrech). Hráč, který 

vylosovaného náhozu dosáhl, získává obsah šťastné plechovky, pokud je hráčů víc, částka se 

rozdělí. Pokud nebude šťastná plechovka vybrána, převádí se do dalšího měsíce. 

 

 

Losované ceny  

Po kvalifikaci proběhne losování cen pro každého hráče. Všechny zápisy výsledků hráčů 

včetně reentrů budou vloženy do losovací nádoby, kdo bude mít starty dva, bude v osudí 

dvakrát a získá tak ceny dvě. 

 

 

Startovné 

Dospělí: 350 Kč 

Junioři do 18-ti let: 300 Kč 



Reentry: 300 Kč 

Ocenění nejlepších v celoročním žebříčku 

1. místo: 2000 Kč + dárkový balíček 

2. místo: 1500 Kč + dárkový balíček 

3. místo: 1000 Kč + dárkový balíček 

4. místo: 500 Kč + dárkový balíček 

Nejlepší žena: 500 Kč + dárkový balíček 

5. – 10. místo: dárkový balíček 

Všech 13 účastí – start zdarma na další BBO turnaj 

 

 

Bodové ohodnocení v jednotlivých turnajích 

Umístění Body   Umístění Body   Umístění Body   Umístění Body 

1.místo 80   16.místo 47   31.místo 29   46.místo 14 

2.místo 76   17.místo 45   32.místo 28   47.místo 13 

3.místo 73   18.místo 43   33.místo 27   48.místo 12 

4.místo 71   19.místo 41   34.místo 26   49.místo 11 

5.místo 69   20.místo 40   35.místo 25   50.místo 10 

6.místo 67   21.místo 39   36.místo 24   51.místo 9 

7.místo 65   22.místo 38   37.místo 23   52.místo 8 

8.místo 63   23.místo 37   38.místo 22   53.místo 7 

9.místo 61   24.místo 36   39.místo 21   54.místo 6 

10.místo 59   25.místo 35   40.místo 20   55.místo 5 

11.místo 57   26.místo 34   41.místo 19   56.místo 4 

12.místo 55   27.místo 33   42.místo 18   57.místo 3 

13.místo 53   28.místo 32   43.místo 17   58.místo 2 

14.místo 51   29.místo 31   44.místo  16   59.místo 1 

15.místo 49   30.místo 30   45.místo 15   60.místo 1 

 
 
 
Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic.  

Propozice aktualizovány 22.1.2022 

 

 

 

 


