
 
 

 

 

 

Citroën UO cup 
 

Turnaj pro ty, kteří vždy zkazí alespoň jednu hru 
Termín: dle kalendáře turnajů 

 

Vážení přátelé 
 Dovoluji si Vás pozvat na bowlingový turnaj, jehož systém umožňuje beztrestně 

zkazit jednu z odehraných her. Výsledky se počítají do turnajového žebříčku ČBA.  
 

Systém turnaje 
 V turnaji hrají tři hráči na dráze (bude-li šestnáct a méně hráčů, tak pochopitelně po 

dvou). Každý hráč odehraje čtyři kvalifikační hry. První se hraje od první dráhy zleva od 

hráče s nejlepším k nejhoršímu průměru v žebříčku, další hry vždy od první dráhy od 

nejlepšího k nejhoršímu v aktuálním pořadí. Součet tří nejlepších her a tří bonusů každého 

hráče určuje pořadí v kvalifikaci. Z té nejlepších čtyřiadvacet hráčů postoupí do semifinále, 

to je pátá hra. Součet čtyř nejlepších z pěti odehraných her a čtyř bonusů určuje pořadí 

v semifinále. Do finále postupuje osm nejlepších hráčů, kteří zde odehrají šestou hru. Hráči 

si vybírají dráhy, na kterých budou hrát finále podle pořadí, v jakém do něj postoupili. 

Konečné pořadí v turnaji určuje součet pěti nejlepších z šesti odehraných her a pěti bonusů.  
 

Bonusové body 
 Hráč, který má ke dni konání turnaje nejlepší průměr v turnajovém žebříčku ČBA, 

dostane ke každé hře bonus tří bodů. Druhému nejlepšímu hráči bude připočten bonus ve 

výši rozdílu svého průměru a průměru nejlepšího hráče + dva body, třetí to samé + bod. 

Další hráči dostanou ke každé hře bonus ve výši rozdílu mezi svým aktuálním průměrem 

a průměrem nejlepšího hráče v turnaji. Nemá-li hráč žádný výkon v turnajovém žebříčku 

ČBA, hraje proti průměru 150. 
 

Hody na rozcvičení 
 Před zahájením turnaje má každý hráč dva cvičné frejmy.  
 

Startovné, ceny 
 Startovné je 450,- Kč. Cenami jsou peníze, lahve vína, nebo jiné, stejně hodnotné 

ceny. Vítěz turnaje dostane 400 Kč, druhý v pořadí 300 Kč, třetí 200 Kč,  držitel nejvyššího 

náhozu, devátý hráč, nejlepší žena a hráč s nejlepším dosaženým průměrem dostanou po 

stovce. (bude-li méně než 20 účastníků, tak nejlepší oškubu, vítěz dostane 300 Kč, druhý 

v pořadí 200 Kč a třetí 100 Kč. Po stovce dostanou držitel nejvyššího náhozu, devátý hráč 

a hráč s nejlepším dosaženým průměrem). Předposlední hráč si vybere jednu cenu, stejně 

jako tři hráči, které vylosuji v tombole. Do té se dostanou hráči od desátého do posledního 

místa. Restart se hraje za 460,- Kč, hráč ho hraje doma, výkony dosažené v restartu se 

nikam nezapočítávají, výkony dosažené při turnaji jdou do turnajového žebříčku ČBA. 
 

Různé 
 Případy neřešené těmito pravidly rozhoduje ředitel turnaje. Přihlásit se můžete na 

barvinek@ktuo.cz, nebo na 777 999 444.       ZB 
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