
JKM BOWLING CUP 2022
Série 9 turnajů na 2 hernách, pro děti 6 – 21 let (U21), začátečníky i pokročilé

LETENSKÝ BOWLINGOVÝ POHÁR PRO JUNIORY

DEJVICKÝ BOWLINGOVÝ POHÁR

MÍSTA KONÁNÍ:

BOWLING RADAVA: Milady Horákové 37, Praha 7, 

www.radava.cz

BOWLING DEJVICE: Bílá 6, Praha 6, www.bowling.cz

KONTAKT: www.jkmbowling.cz, k.mnackova@seznam.cz, tel.: 777 113 102

OCENĚNÍ:

OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH TURNAJŮ:

1., 2., 3. místo, poslední místo – cena útěchy, nejlepší 

žena, nejvyšší nához (medaile, diplomy, drobné ceny)

OCENĚNÍ CELÉ SÉRIE ZA OBĚ HERNY:

1. místo – bowlingová koule

2. místo – bowlingová obuv

3. místo –  bowlingová taška

HERNÍ SYSTÉM:

KVALIFIKACE: 2 hry, 12 nejlepších (včetně hendikepu)

postup do finále

FINÁLE: 2 hry od nuly, pořadí dle náhozů včetně hendikepu

BONUS: každý hráč si zahraje minimálně 2 hry – herny

nabízejí 2 nesoutěžní hry zdarma i pro nepostupující

(pokud bude volný prostor)

VÝSLEDKY: na webu www.czechbowling.cz

Hráči sbírají body za celou sérii a po odehrání všech 6

turnajů bude vyhlášeno celkové pořadí za sérii.

Pravidla dle platných bowlingových pravidel stanovených

ČBA.

STARTOVNÉ A REGISTRACE:

 100,-/registrovaný hráč

 200,-/neregistrovaný hráč (registrace možná zdarma

přímo před turnajem)

 Platba v hotovosti na místě

 Přihlášení: www.obsazovacky.cz nebo přímo přes

kontakty heren (viz. weby)

HENDIKEPY:

 Výkonnostní, ne dle věku (cíl: srovnání výkonů

hráčů na stejnou úroveň)

1. Průměr z turnajového a sportovního 

žebříčku ČBA za posledních 12 měsíců

2. Průměr z turnajového a sportovního 

žebříčku ČBA za posledních 24 měsíců

3. Pokud není žádný průměr, hráč dostává 

automaticky nejvyšší hendikep pro daný 

turnaj

 Vychází se z „průměrného průměru“ všech hráčů a 

hendikepy jsou jak plusové, tak mínusové

TERMÍNY KONÁNÍ – podzimní série:

RADAVA: 5. 11., 10.12. - vždy od 10.00 h.

DEJVICE: 24.9., 12.11. – vždy od 10.00 h.

ZÁVĚRECNÉ VYHODNOCENÍ SÉRIE: bude upřesněno

PARTNEŘI TURNAJE:

JKM BOWLING – tréninkové centrum mládeže

BOWLING RADAVA – bowlingová herna

BOWLING DEJVICE – bowlingová herna

ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 A PRAHA 7

http://www.obsazovacky.cz/
http://www.czechbowling.cz/
mailto:k.mnackova@seznam.cz
http://www.jkmbowling.cz/

