
JADRANSKÝ  PŮLMARATON   
PROPOZICE 

 

1.  Základní informace 

Pořadatel turnaje:   Bowling centrum Jadran, 1.Máje 155, Frýdek-Místek 

Termín a začátek turnaje:  sobota 6.5.2023 v 10.00 hodin 

Předpokládaný konec:  22.30 hodin 

Prezentace týmů:   9.30 hodin 

Turnaj je určen pro:   tří členná družstva, maximální počet družstev – 9 

Startovné:    3.600 Kč/tým 

Přihlášení do turnaje:  www.obsazovacky.cz 

 

2. Systém turnaje 

Turnaj je určen primárně pro družstva, která hrají na Bowlingu Jadran Amatérskou 
bowlingovou ligu, Frýdeckou ligu a jiné turnaje. V obsazovačce  jim tedy bude dána přednost. 

Hráči každého družstva nastoupí vždy ve dvojici na pár drah (2 hráči z družstva hrají – jeden 
nehraje). Odehrají jednu hru a výsledek se jim započítá do společného součtu družstva. 

Dráhy se losují při prezentaci. 

Na páru drah hrají max. 3 týmy – vždy na každé dráze hráč jednoho týmu. 

Po odehrání čtyř her na páru drah se družstvo přesune na další pár drah vpravo. 

Střídání hráčů je možné libovolně mezi každou hrou. 

Hráče není možné střídat v průběhu rozehrané hry. 

Ženy mají ke každé hře 8 HDC. 

Turnaj se hraje na maximální počet 24 her. 

Přemazání drah je vždy po 8 hrách (cca v 14.00 hodin a v 18.00 hodin). 

V době mazací pauzy se bude podávat oběd a večeře. 

Mazací model: Bourbon street 



3. Ocenění turnaje při plné účasti 9 družstev: 

1. místo: pohár + věcná cena v hodnotě cca 1.500,- 

2. místo: pohár + věcná cena v hodnotě cca 1,200,- 

3. místo: pohár + věcná cena v hodnotě cca 1.000,- 

4. místo: věcná cena 

5. místo: věcná cena 

6. místo: věcná cena 

Nejlepší muž maratonu: drobná cena 

Nejlepší žena maratonu: drobná cena 

Nejvyšší nához jednotlivce: drobná cena 

Nejvyšší nához dvojice: drobná cena 

Individuální soutěže:   počet strike, počet splitů 

 

4. Ostatní, různé: 

V případě nenaplnění kapacity turnaje (min. 6 družstev) týden před turnajem si pořadatel 
vyhrazuje právo upravit propozice nebo akci zrušit. 

 



 

 

 


