
 
 

BBO LOW-GAME CHOMUTOV – 23.8.2020 
HLAVNÍ LOSOVANÁ CENA – ROK BOWLINGU S BBO ZDARMA 

2. losovaná cena – 5 x start zdarma na jakýkoli BBO turnaj 

3. losovaná cena – 3 x start zdarma na jakýkoli BBO turnaj 
 

Oceněni budou samozřejmě také nejúspěšnější hráči a nebude 

chybět tradiční losování cen pro každého bez ohledu na umístění. 

 

 
Termín: neděle 23.8.2020 

Místo konání: Strikeland Chomutov, Pod Strážištěm 5723 

Organizátor: Jana Janovská 

Kontakt: 605131074, 603242202, jana.janovska98@seznam.cz 

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

Přihlášení: www.obsazovacky.cz 

 

 
 
LOW game = nízká hra 

Cílem je prvním i druhým hodem srazit co nejméně kuželek (nejlépe 1+1). 

Ale pozor – strike a žlábek znamená strike, dohoz všech zbylých kuželek 

druhým hodem je dohoz a také netrefení žádné ze zbylých kuželek druhým 

hodem znamená dohoz. Takže dát prvním hodem strike, žlábek či devět kuželek 

je špatně ☺. Výjimečně (s ohledem na charakter turnaje) budou hrát i malé děti 

bez pomocných mantinelů. Úprava drah proběhne před první kvalifikační 

rundou a před semifinále. Výsledky budou zveřejněny na www.bowlingweb.cz, 

www.czech bowling.cz  a www.facebook.com/BBOturnaje.  Přihlášení online 
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přes www.obsazovacky.cz nebo na tel. 605131074 a 603242202. Turnaj je 

zařazen do kategorie C a započítává se do bodovacího žebříčku ČBA a BBO 

bodovacího žebříčku. 

 

 

Systém hry 

Kvalifikace: 4 hry na vybrané dráze 

Desperado: 1 hra na vybrané dráze 

Semifinále: 2 hry na přidělené dráze  

Finále: 2 hry na vylosované dráze 

 

 

Postupy 

Účast do 30 hráčů: do semifinále postupuje celkem 16 hráčů (12 dle pořadí a 4 

z Desperada). Do finále postupuje celkem 6 hráčů. 

Účast do 50 hráčů: do semifinále postupuje celkem 24 hráčů (20 dle pořadí a 4 

z Desperada). Do finále postupuje celkem 12 hráčů. 

Účast nad 50 hráčů: do semifinále postupuje celkem 32 hráčů (28 dle pořadí a 

4 z Desperada). Do finále postupuje celkem 16 hráčů. 

   

 

Ocenění 

1. místo: 3 x startovné zdarma jakýkoli BBO turnaj + dárkový balíček 

2. místo: 2 x startovné zdarma na jakýkoli BBO turnaj + dárkový balíček 

3. místo: 1 x startovné zdarma na jakýkoli BBO turnaj + dárkový balíček 

4. - 10. místo: dárkový balíček 

1. - 3. žena: dárkový balíček 

1. - 3. senior: dárkový balíček 

Všichni junioři: dárkový balíček 

Vítěz kvalifikace: dárkový balíček 

Nejnižší nához muži: dárkový balíček 

Nejnižší nához ženy: dárkový balíček 

1. nepostupující do semifinále: dárkový balíček 

1. nepostupující do finále: dárkový balíček 

Cena útěchy: dárkový balíček 

http://www.obsazovacky.cz/


Losování hlavních cen – 3 BBO vouchery (roční startovné zdarma na všechny 

BBO turnaje, 5x start zdarma na BBO turnaje, 3x start zdarma na BBO turnaje  

Do losovací nádoby se vloží výsledky všech hráčů včetně opakovaných startů a 

po kvalifikaci budou vylosováni 3 výherci BBO voucherů. 

 

 
Losované ceny pro každého hráče 

Po kvalifikaci proběhne klasické losování cen pro všechny hráče bez ohledu na 

umístění. Všechny zápisy výsledků hráčů včetně opakovaných startů budou 

vloženy do losovací nádoby, kdo bude mít starty dva, bude v osudí dvakrát atd.  

 

 
Startovné 

Jednotné startovné: 400 Kč 

Opravný start: 400 Kč 

Desperado: 100 Kč 

Nelze použít slevenky  

 

 

Na Vaši návštěvu se těší BBO team a Strikeland Chomutov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


