
 

FERDINAND DVOJICE 2022 
Místo konání: S-centrum Benešov 

Termíny konání: 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 4.9., 2.10., 30.10., 20.11., 

27.11. a 18.12. 2022. Vždy neděle. 

ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA! 

• 1. runda od 15.30 hodin 

• 2. runda od 16.30 hodin 

• 3. runda od 17.30 hodin 

• Předehrávky obvykle středa, čtvrtek nebo sobota. 

• Možnost předehrávky mimo termín po dohodě s pořadatelem. 

Zařazení turnaje 

• Turnaj je otevřen jak pro registrované hráče ČBA, ABL, tak i pro veškeré rekreační 

a začínající hráče. 

• Turnaj je kategorie D. 

Systém soutěže – pravidla 

• Kvalifikace: dvojice odehraje hry systémem „baker“ ( pravidelné střídání po 

každém framu ). Hraje se 6 her. Do turnaje bude započítáno 6 nejlepších her plus 

handicap ( dále jen hdc ). 

• Semifinále: do semifinálového kola postupuje 12 nejlepších dvojic po kvalifikaci. 

Semifinále se hraje na 4 hry plus hdc. Dráhy pro semifinále si vybírají hráči dle 

pořadí po kvalifikaci. První vybírá první dvojice, poté druhá dvojice atd. 

• Finále: do finále postupuje nejlepších 6 dvojic. Finále se hraje na součet 4 hry 

plus hdc. Dráhy pro finále si vybírají hráči dle pořadí po semifinále. První si vybírá 

první dvojice, poté druhá dvojice atd. 

Startovné 

• 700,- kč / dvojici. Závěrečný 12. turnaj „VOKOULE“ … 800,- kč / dvojici. 

Re – entry ( opakovaný start ) 

• V případě, že budou volná místa v kvalifikačních rundách, může dvojice odehrát 

znovu 6 kvalifikačních her. Cena: 700 kč / dvojici. 

Ocenění v turnaji 



• 1.místo: 600 kč, 4x 1,5 l PET od Pivovaru Ferdinand ( 2x 12°, 1x 13° a 1x 15° ) + 

1x hodina bowlingu zdarma v S-centru Benešov. 

• 2.místo: 400 kč, 2x 11° MAX 1,5 PET od Pivovaru Ferdinand. 

• 3.místo: 200 kč, 2x 10° PET od Pivovaru Ferdinand. 

• Nejvyšší nához: 2x 10° PET od Pivovaru Ferdinand. 

• Pro závěrečný turnaj, tzv. „ VoKoule“, budou pro nejlepší 3 dvojice připraveny 

vánoční ozdoby. Připraveny budou i ceny útěchy pro poslední dvojici po kvalifikaci 

a pro první nepostupující dvojici do finále. 

• Losovaná cena, tzv Měšec. Z každého startu v turnaji ( ne reentry ) přibyde do 

měšce 30 kč. Měšec se losuje o mazací pauze před 1.semifinále. Losuje se pomocí 

pc čísla od 1 do 300. Pokud se vylosované číslo shoduje s náhozem, jde obsah 

měšce za autorem náhozu. Pokud je autorů vylosovaného náhozu více, dělí se o 

Měšec rovným dílem. 

Ocenění dle celoročního umístění 

• Série se skládá z 12 bodovaných turnajů. Do celoročního žebříčku se započítává 8 

nejlepších bodových zisků. Závěrečný turnaj bude dvojnásobně bodovaný. 

Oceněny budou nejen první tři dvojice, ale také první tři jednotlivci ( 2x 12°, 2x 

11° a 2x 10° ) a nejlepší žena ( 2x 13° ). 

• 1.místo: 2.000 kč, 50 l sud piva od Pivovaru Ferdinand. 

• 2.místo: 1.500 kč, 30 l sud piva od Pivovaru Ferdinand. 

• 3.místo: 1.000 kč, 15 l sud piva od Pivovaru Ferdinand. 

• 4. – 6.místo: 2x 10°. 

Hendikep 

• Hendikepy platí po celý turnaj. Počítají se dle aktuálního průměru hráče 

v Turnajovém žebříčku ČBA a dle toho budou přiznány těmto hráčům ( součet hdc 

obou hráčů děleno 2 ). 

• Hráči s průměrem od 190 a více …………………….……… 0 bodů. 

• Hráči s průměrem od 185 do 189,99 …….………….. + 2 

• Hráči s průměrem od 180 do 184,99 ……….……….. + 4 

• Hráči s průměrem od 175 do 179,99 ……….……….. + 6 

• Hráči s průměrem od 170 do 174,99 ………….…….. + 8 

• Hráči s průměrem od 165 do 169,99 ………………. + 10 

• Hráči s průměrem od 160 do 164,99 ……….……… + 12 

• Hráči s průměrem od 155 do 159,99 ……….……… + 14 

• Hráči s průměrem od 150 do 154,99 ……….……… + 16 

• Hráči s průměrem od 145 do 149,99 ……….……… + 18 

• Hráči s průměrem od 140 do 144,99 ………….…… + 20 

• Hráči s průměrem od 135 do 139,99 ……….……… + 22 

• Hráči s průměrem od 130 do 134,99 ………….…… + 24 

• Hráči s průměrem od 125 do 129,99 …….….……. + 26 

• Hráči s průměrem od 120 do 124,99 ……….…….. + 28 

• Hráči s průměrem pod 120 ………………….………….. + 30 

• Ženy a junioři ( do 15 let ) získávají k těmto hendikepům + 8 bodů navíc. 

• Senioři od 60 do 65 let + 3 body navíc. 

• Senioři od 65 let do 70 let + 6 bodů navíc. 

• Senioři od 70 let a více + 9 bodů navíc. 

• Hráčům se hendikep vypočítá dle průměru z Turnajového žebříčku ČBA. Dále pak 

dle průměru z poslední ukončené části ABL. Pokud hráč není ani v ČBA a ABL, hdc 

se vypočítá dle náhozu dvojice v kvalifikaci. Jak vzniká hdc pro dvojici? Hráčům ve 

dvojici se nejdříve hdc sečte a poté vydělí dvěma. 



Mazání a úprava drah 

• Dráhy se vyčistí a namažou před 1. rundou a před 1. semifinále. 

• Pro turnaj bude namazán rekreační model wall street 40. V případě jiného druhu 

mazání budou hráči včas informováni v obsazovačkách. 

• Pro čištění a mazání drah se požívá knotová mazačka Kegel Phoenix. 

Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund 

• Přes www.obsazovacky.cz ( turnaje regionální ► FERDINAND DVOJICE ). Do 

kolonky „Jméno“ napište jméno a příjmení prvního hráče a do kolonky 

„Příjmení“ napište jméno a příjmení druhého hráče. 

• Tel. 737 644 866 ( pořadatel – David Ruml ). 

Právo změn a platnost rozhodnutí 

• Organizátor turnaje si vyhrazuje právo provést změny propozic, termínů, hracího 

systému, včetně odvolání turnaje. Tyto propozice jsou závazné pro všechny 

účastníky turnaje. 

 

http://www.obsazovacky.cz/

