
„ LACO CUP  2023 “ 
 

Propozice turnaje (Retro 2013)

Místo konání
 

Turnaj se uskuteční v bowlingové herně Bowling Jadran Frýdek-Místek
 

Termín konání
 

25.2.2023  v 10:00 hodin, sraz hráčů nejpozději v 09:40 hodin 
 

Přihlášení
 
Turnaj je určen pro registrované i neregistrované hráče bavící se bowlingem. Hráči se přihlašují na kontaktech pořadatele. Přihlášení noví hráči 
jsou zaregistrováni mezi náhradníky. V případě uvolnění místa v turnaji budou pořadatelem kontaktováni. Po odehrání turnaje hráč získává 
právo přednostní účasti v následujícím turnaji, tzv. opční právo, pokud se hráč sám neodhlásí. Hráč je povinen zaplatit startovné k určenému 
datu pořadatele, které je stanoveno před každým turnajem samostatně a zveřejněno na turnajových stránkách. V případě nezaplacení bude 
kontaktován náhradník. Zaplacením startovného hráč potvrzuje svou účast a souhlas s propozicemi turnaje. Hráč uhradí startovné osobně nebo 
zašle na účet pořadatele, číslo účtu bude hráči na požádání zasláno a příjem peněz bude pořadatelem vždy potvrzen. O zaplacení se hráči 
přesvědčí na www.obsazovačky.cz.  
Hráč, který odstoupí z turnaje je zařazen mezi náhradníky.
Pořadí náhradníků pro další turnaj stanovuje pořadatel s přihlédnutím na závažnost odhlášení z turnaje.
Pořadatel může udělit v turnaji maximálně 6 divokých karet.

O účasti v turnaji rozhoduje s konečnou platností a výhradně pořadatel turnaje!!!

Systém turnaje
 
Turnaj je určen pro max. 36 hráčů. Hráči jsou zařazeni do družstev ve dvou skupinách A, B. Skupiny nastupují do hry  střídavě. Dráhu pořadatel 
určí před zahájením turnaje, dále se družstva posouvají po odehrání hry doprava. Hráči odehrají maximálně 12 her. Pořadatel má právo 
z časových, technických nebo jiných důvodů přesunout kdykoli hráče na jinou dráhu a upravit  počet her v turnaji.
V případě shody bodů v turnaji rozhoduje vyšší nához.

Handicapy
 
                                                                                                            Junioři do 15 let – 8 bodů
                                                                                                                    Ženy – 8 bodů
                                                                                                                 Rodina – 35 bodů 

Zákazy a tresty

Během turnaje platí v prostorách herny zákaz kouření a nadměrné používání alkoholických nápojů!!!
Při nedodržení má pořadatel turnaje právo následujících trestů:
- varování
- vyloučení z turnaje

Právo změn

Pořadatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit propozice, včetně zrušení turnaje.

Souhlas s poskytováním osobních údajů

Všem hráčům se na vědomost dává, že přihlášením do turnaje LACO CUP mohou být fotografie, jména a příjmení spolu s výsledky turnaje 
zveřejněna v souladu s oprávněným zájmem pořadatele na jeho webových stránkách a hráči vyjadřují souhlas s tímto zveřejněním. Hráč může u 
pořadatele tento souhlas kdykoli odvolat.

Startovné
 

RELAX  za  700,-Kč

Ceny

                                                                                  Pořadatel garantuje věcné ceny všem hráčům v turnaji

Kontakt na pořadatele:
 

Milan  Motyka:  +420 728 765 468, email: nalimbowl@centrum.cz
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