
LETNÍ BOWLING CUP 2021 
 

Propozice turnaje 
 

Místo konání: Bowland bowling center, OC Galerie Šantovka 
 
Termín konání: kvalifikace: 14.6.2021 – 4.7.2021 / finále: 7.7.2021 
 
Kontakty: tel.: 730892285, email: bowling@bowland-center.cz 
 
Přihlášky: recepce bowlingu – Bowland bowling center v Galerii Šantovka 
 
Startovné: přihlašovací poplatek do turnaje 200,-Kč (platí se pouze 1x) 
     pronájem dráhy na blok 5 her (platí každý dle tarifu) 
     finálový turnaj 200,- Kč 
 
Výsledkový servis: Facebook Bowland, www.bowling.estranky.cz 
 
Hrací systém turnaje (kvalifikace):  

1) Každý hráč se kvalifikuje na základě odehraných 5 her. Tento blok her může 
odehrát kdykoliv mezi daty  
14. 6. - 4. 7. Stačí se na recepci bowlingu přihlásit do turnaje, zaplatit 
jednorázový poplatek a začít. 

2) Možnost nekonečného restartu ® počet pokusů na svých nejlepších 5 her záleží 
jen na vás a otevírací době našeho centra "#$% 

3) Bodové odměny do finálového turnaje za počet restartů a celkové umístění 
v kvalifikaci (za každý restart bude hráči přičteno 5 bodů a za umístění v top 10 
po kvalifikaci další body - od 10 až do 1 bodu dle umístění) 
Příklad: odehráno 5 kvalifikací ® to je 4x restart a umístění po kvalifikaci na 
10.místě je celkem 21 bodů / odehrány 4 kvalifikace, to je 3x restart a umístění 
po kvalifikaci na 1.místě je celkem 25 bodů  

4) Do finálového turnaje postoupí nejlepších 32 hráčů 
 
Hrací systém turnaje (finále): 

1) V semifinále odehraje každý hráč 3 hry, ke kterým bude připočítán bonus za 
kvalifikaci 

2) Do finále postoupí 16 hráčů dle výsledků semifinále.  
3) Finále se hraje na 3 hry od nuly, ke kterým bude připočten bonus za umístění 

v top 10 (1 - 10 bodů) 
 

Ocenění: 
Ocenění bude upřesněno po kvalifikaci. Důvodem je, že veškeré přihlašovací poplatky půjdou 
do cen, tak nemůžeme dopředu dát ocenění. Nicméně se můžete těšit na dárky od našich 
partnerů Lobster Family Restaurant, Bistro Helen, Maso v Housce a Bowland bowling center. 
 
Mazání kvalifikace: každý, co chce "#$% 
 
Mazání finále: Wall Street 
 
Finálový turnaj (časový harmonogram): 
 1.runda 17:00 (16 hráčů) 
 2.runda 18:30 (16 hráčů) 
 Finále 20:00 (16 hráčů) 
 
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy 
propozic turnaje. 


