
 

BOWLING CZ TOUR 2023 
 

Místo konání 

 S-centrum Benešov, 6 drah Brunswick.  

Vypisovatel série 

 Sportovně relaxační hotelový komplex S-centrum Benešov, U Vodárny 2215, Benešov 256 01 

Partneři série 

 Bowling cz spol. s r.o. 

 S-centrum Benešov. 

 

Termíny konání 

 Série je složena z 12 jednotlivých turnajů. Do celkového pořadí se počítá nejlepších 8 umístění. 

Závěrečný turnaj je dvojnásobně bodovaný. 

 Termíny v roce 2023: 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 23.4., 28.5., 25.6., 2.7., 3.9., 1.10., 29.10., 26.11. 

2023. Vždy neděle. Změna termínu vyhrazena!  

 1. runda od 15.00 hod., 2. runda od 15.40 hod., 3. runda od 17.00 hod. Možnost předehrávky v 

týdnu konání turnaje (obvykle čtvrtek a sobota) nebo po dohodě s pořadatelem. 

 

Zařazení turnaje 

 turnaj je otevřen jak pro registrované hráče ČBA, evidované hráče ABL, tak i pro veškeré 
rekreační a začínající hráče.  

 turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČBA. 

 turnaj je zařazen do kategorie B.  

 

Hrací systém turnaje: 

 KVALIFIKACE: každý hráč odehraje 4 hry na jedné dráze, kterou si sám vybere při 

prezentaci. Při shodném celkovém součtu (4 hry + hdc), rozhoduje lepší celkový nához bez hdc. 

Poté vyšší nához určitého bloku her (kvalifikace, semifinále a finále), popř. vyšší nejnižší 
nához. 

 SEMIFINÁLE: do semifinále postupuje 24 hráčů (od 1. - 24. místa po kvalifikaci), kteří 

odehrají 2 hry + hdc. K těmto hrám se přičítá jako 3 hra průměr z kvalifikace bez hendikepu. 

Při shodném semifinálovém součtu rozhoduje lepší celkový nához bez hdc. Poté vyšší nához 

semifinálového bloku her. Poté vyšší nához z předešlého bloku her (kvalifikace). Hráči si 

vybírají dráhu pro semifinále dle umístění po kvalifikaci (první vybírá vítěz kvalifikace, poté 

druhý, třetí atd.). Pokud se turnaje zúčastní 23 a méně hráčů, do semifinále postupuje 18 hráčů. 

 FINÁLE: do finále postupuje nejlepších 12 hráčů ze semifinále. Tito hráči odehrají 2 hry + 

hdc. Součet těchto 2 her + hendikep určí vítěze turnaje. Při shodném finálovém součtu 

rozhoduje nához 2 her bez hdc, poté vyšší nához finálového bloku her. Poté vyšší nához 

z předešlého bloku her (semifinále, kvalifikace). Hráči vybírají dráhu pro finále dle aktuálního 

umístění v turnaji, tzn., že první vybírá vítěz semifinále, dále pak druhý hráč ze semifinále atd. 

Pokud není hráč přítomen při vybírání dráhy pro určitý blok her, vybírá další přítomný hráč dle 

pořadí. 

Startovné  

 450,- kč. 

 Reentry start: 300,- kč.  



 Do hodnocení turnaje se vždy počítá lepší dosažený výsledek.  

 

Ocenění v turnaji  

 1.místo: láhev sektu + 1 hodina bowlingu v S-centru zdarma + 500,- Kč. 

 2.místo: láhev vína + 300,- kč.  

 3.místo: láhev vína + 200,- kč.  

 Nejlepší žena turnaje: láhev vína. 

 Nejvyšší nához: láhev vína 

 Vítěz kvalifikace: láhev vína. 

 Vítěz kategorie P165: láhev vína + 100,- kč. 

 

 

Ocenění v celkové TOUR  

 1.místo: pohár + bowlingová koule BRUNSWICK + tričko + láhev sektu + 1 hodina                                   
bowlingu zdarma + 1.500,- Kč.  

 2.místo: pohár + bowlingová koule BRUNSWICK + láhev sektu + 1 hodina bowlingu zdarma 
+ 1.000,-Kč.  

 3.místo: pohár + bowlingová koule BRUNSWICK + láhev sektu + 1 hodina bowlingu zdarma 
+ 500,- Kč.  

 4.- 6. místo: bowling. zboží BRUNSWICK. 

  

Kategorie „P165“ ( hráči a hráčky, kteří mají v Turnajovém žebříčku průměr od 165 níže): 

 1. místo: bowlingová koule BRUNSWICK + pohár + láhev sektu. 

 2. místo: láhev vína + bowling. zboží BRUNSWICK. 

 3. místo: láhev vína + bowling. zboží BRUNSWICK. 

 

Nejlepší žena tour 

 1.místo: bowlingová koule BRUNSWICK, hodinky od SLAVÍK TIME + plaketa + tričko 
ABL + láhev sektu. 

 2.místo: láhev vína + bowling. zboží BRUNSWICK. 

 3.místo: láhev vína + bowling. zboží BRUNSWICK. 

 

Pokud vítěz(ka) v kategorii „P165“ nebo vítězka v kategorii žen bude figurovat v „TOP 6“, 

podstupuje tuto cenu dalšímu v pořadí Bowling cz tour 2023. Zjednodušeně… hráč může vyhrát 

pouze jednu bowlingovou kouli. 
 

Hlavní ceny do bowlingové série věnuje BOWLING CZ spol. s r. o., výhradní dodavatel 

bowlingové technologie BRUNSWICK pro ČR a SR.  

 

 
 

Hendikepy v turnaji 

 Platí po celou dobu konání turnaje 

Výkonnostní hendikepy 



 Počítají se dle aktuálního průměru hráče v Turnajovém žebříčku ČBA a dle toho budou 
přiznány těmto hráčům:  

 hráči s průměrem od 180 a více …………………...…… 0 bodů. 

 hráči s průměrem od 178 do 179,99 …………………. + 1 bod. 

 hráči s průměrem od 176 do 177,99 …………….…… + 2 body. 

 hráči s průměrem od 174 do 175,99 ………………… + 3 body. 

 hráči s průměrem od 172 do 173,99 ………………… + 4 body 

 hráči s průměrem od 170 do 171,99 ………………… + 5 bodů. 

 hráči s průměrem od 165 do 169,99 ………………… + 6 bodů.  

 hráči s průměrem od 160 do 164,99 ………………… + 8 bodů. 

 hráči s průměrem od 155 do 159,99 ………………… + 10 bodů.  

 hráči s průměrem od 150 do 154,99 ………………… + 12 bodů. 

 hráči s průměrem od 130 do 149,99 ………………… + 15 bodů.  

 hráči s průměrem pod 130 ……...…………………… + 20 bodů. 

 V případě, že hráč nemá v Turnajovém žebříčku ČBA žádný průměr, bude mu hendikep 
dopsán dle průměru z kvalifikace. 

Věkové a další hendikepy 

          junioři do 15 let získávají k těmto hendikepům + 4 body. 

          senioři od 60 do 64 let + 2 body. 

 senioři od 65 do 69 let + 4 body. 

 senioři od 70 let a více + 8 bodů. 

 ženy + 8 bodů. 

 

 

Bodové hodnocení turnajů pro celkové pořadí v BOWLING CZ TOUR 2023: 

 

 1. místo: 60 bodů               19. místo: 18 bodů  

 2. místo: 55 bodů               20. místo: 17 bodů  

 3. místo: 50 bodů               21. místo: 16 bodů                                       

 4. místo: 45 bodů               22. místo: 15 bodů  
 5. místo: 42 bodů               23. místo: 14 bodů  

 6. místo: 39 bodů               24. místo: 13 bodů  

 7. místo: 36 bodů               25. místo: 12 bodů  

 8. místo: 34 bodů               26. místo: 11 bodů  

 9. místo: 32 bodů               27. místo: 10 bodů                               

10. místo: 30 bodů              28. místo:   9 bodů  

11. místo: 28 bodů              29. místo:   8 bodů  

12. místo: 26 bodů              30. místo:   7 bodů  

13. místo: 24 bodů              31. místo:   6 bodů  

14. místo: 23 bodů              32. místo:   5 bodů  

15. místo: 22 bodů              33. místo:   4 body  

16. místo: 21 bodů              34. místo:   3 body  

17. místo: 20 bodů              35. místo:   2 body  

18. místo: 19 bodů              36. místo a níže:    1 bod.  



 závěrečný turnaj je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů.  

 

Mazání a úprava drah  

 dráhy se vyčistí a namažou před 1. rundou a před prvním semifinále.  

 pro turnajovou sérii se budou používat tři mazací modely. Střední mazání Wall street (1., 4., 7., 

a 10. turnaj) a Main street (2., 5., 8. a 11. turnaj) o délkách 40 a 41 stop a krátké mazání 

Boardwalk (3., 6., a 9. turnaj) o délce 35 stop. Mazací model pro závěrečný turnaj určí vedoucí 

hráč(ka) průběžného pořadí série z výše uvedených modelů. 

 pro čištění a mazání drah se používá knotová mazačka Kegel Phoenix.  

 

Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund  

 www.obsazovacky.cz (turnaje regionální). BOWLING CZ TOUR 2023.   

 tel. 737 644 866 (pořadatel - David Ruml). E-mail: davidruml 

 

Právo změn a platnost rozhodnutí  

 organizátor turnaje si vyhrazuje právo provést změny propozic, termínů, hracího systému, 

včetně odvolání jednotlivého turnaje. Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky 

turnajů BOWLING.CZ TOUR 2023.  

 
 


