
 
 

 

 

 

 

 

 

Vinca cup 
Termín: dle kalendáře turnajů 

Vážení přátelé 
 Dovoluji si Vás pozvat na cca tříhodinový bowlingový turnaj. Výkony v turnaji se počítají 

do turnajového žebříčku ČBA.  
 

Systém turnaje 
 Hraje se šest her po třech hráčích na dráze, čili hrát může 24 hráčů, systémem „amerika“. 

Ženy mají ke každé hře + 8 bodů, hráči narození v roce 1963 a starší + 4 body, narození 1953 a 

starší + 8 bodů. Součet těchto her určuje pořadí v kvalifikaci. K součtu výkonů z finálových her a 

k bodům za ženy a věk je připočten bonus. První hráč kvalifikace má do finále bonus 27 bodů, 

druhý 24 bodů, třetí 22 bodů, čtvrtý 21 bodů, pátý 20, až nejhorší hráč z kvalifikace má 1 bod. 

Hráči si podle umístění v kvalifikaci vybírají, na kterém páru drah chtějí jednotlivé finálové hry 

odehrát. Finále se hraje na tři hry, rovněž systémem „amerika“. Po první hře zůstává ve hře 

šestnáct nejlepších hráčů finálového pořadí, ostatní jsou vyřazeni (hraje-li finále šestnáct hráčů, 

nebo méně, hrají se dvě finálové hry). Zůstanou-li na nějaké dráze nevyřazeni tři hráči, přesouvá 

se třetí na dráhu, kde je jeden, nebo žádný hráč. Po druhé hře, která se načte k první a k bonusu za 

umístění v kvalifikaci, zůstane ve hře osm nejlepších hráčů, kteří odehrají třetí hru, která se opět 

načte. Součet finálových her a bonusů určuje pořadí v turnaji. Při rovnosti součtu her v kvalifikaci 

i ve finále rozhoduje lepší maximální nához hráče, při této rovnosti lepší minimální nához. 
 

Hody na rozcvičení 
 Před zahájením kvalifikace i finále má každý hráč dva cvičné frejmy. 

Termíny 
         Turnaj by se mohl hrát jednou měsíčně a začíná v 18:30 hodin.  

Startovné, ceny 
 Startovné je 500 Kč. Cenami jsou lahve vína, nebo cukrátka, vítěz turnaje si vybere 5 ks, 

druhý v pořadí 4 a třetí 3 ks. Nejlepší žena a devátý hráč dostanou dvě ceny, sedmnáctý v pořadí 

jednu cenu. Při rovnosti náhozů rozhoduje druhý nejvyšší nához atd.  

Různé 
 Případy neřešené těmito pravidly rozhoduje ředitel turnaje. Přihlásit se lze na 777999444, 

na barvinek@ktuo.cz, nebo na www.obsazovacky.cz.        ZB 
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