
 

         

Vojkovská Devítka 

Místo konání: 

Bowling Vojkov, U mototechny 114, Tehovec – Vojkov  

Termín konání:  

18. května, 15. června, 13. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu, 14. prosince 2023 

Pořadatel: 

Jan Babka 

Startovné: 

370,- - 450,- Kč (re-enter 400,- Kč v případě, že bude volné místo po všech odehraných hráčích, kteří se ještě 

nezúčastnili turnaje, zapisuje se u pořadatele turnaje a zohledněno je pořadí nahlášených zájemců) 

Přihlášky: 

+420 603 893 155, slavoj.revnice@seznam.cz, www.obsazovacky.cz 

Zařazení turnaje 

 Turnaj je kategorie C 

 Mazání drah probíhá před úvodní kvalifikační rundou a před semifinále 

 Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo – Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách 

www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz) 

 Během celého turnaje nejsou k dosaženým hrám připočítávány žádnému hráči pomocné handicapy 

 Turnaj probíhá za přispění ProShopu Macek, Numismatiky Třeboň i Pneuservisu Kabeláč – Malec a 

poskytnuty budou ceny za pořadí turnajové i celoroční v podobě bowlingové vybavení, příslušenství a jiné 

hodnotné i nebowlingové ceny, včetně voucherů na bowling i finanční výhry 

 Výsledky turnaje budou zveřejněny na stránkách www.czechbowling.cz, www.bowlingweb.cz, taktéž na 

Facebookových stránkách 

Časový harmonogram turnaje  

1. Kvalifikační runda:   16:30 

2. Kvalifikační runda:   17:30 

3. Kvalifikační runda:   19:00 

1. Semifinálové Roll On:   20:30 

http://www.obsazovacky.cz/
http://www.bowlingweb.cz/
http://www.czechbowling.cz/
http://www.czechbowling.cz/
http://www.bowlingweb.cz/


2. Semifinálové Roll On:   20:50 

Finále:     21:15 

Kvalifikace 

 Odehrány budou 4 hry klasickým způsobem na jedné dráze a to tak, že ženám i mužům se bude počítat již 9 

shozených kuželek jako strike, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her 

 Hraje se po dvou hráčích na dráze 

 Do semifinále postupuje 24 nejlepších hráček a hráčů podle pořadí po kvalifikaci 

 Při nižší účasti bude do semifinále postupovat 16 nejlepších hráček a hráčů podle pořadí po kvalifikaci 

 Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má 

dříve příchozí účastník 

 První 4 nejlepší mají právo přímého postupu do finále 

Semifinále 

 Hrají se dvě kola Roll On vždy na dvě hry na součet podle předchozího umístění, zde již jsou dráhy hráčkám a 

hráčům přiděleny dle pořadí po předchozích hrách (díky umístění po kvalifikaci) 

 Hraje se po dvou hráčích na dráze 

 Roll On hrají v 1. kole hráči skončivší v kvalifikaci na 9. až 24. místě 

 Do 2. kola postupuje podle pořadí 12 nejlepších 

 Roll On hraje ve 2. kole 12 hráčů postoupivší z 1. kola + po kvalifikaci umístění na 5. až 8. místě 

 Do finále postupuje podle pořadí 12 nejlepších 

Finále  

 Do finále postupují přímo 4 nejlepší hráči po kvalifikaci a 12 nejlepších hráčů z 2. kola semifinálového Roll On 

 Hraje se od nuly na součet tří her 

 Hraje se po 2 hráčích na jedné dráze, kterou si hráči vyberou podle pořadí dosaženého v semifinále 

 O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součet tří her, při rovnosti skóre vyšší pořadí určuje vyšší dosažený 

nához ve finále, případně druhý nejlepší anebo lepší umístění po kvalifikaci 

Ceny za umístění 

 Ocenění pro nejlepších 3 jednotlivce – poháry + věcné ceny 

 Ocenění pro hráče na 4. až 8. místě – věcné ceny 

 Ocenění vítěze kvalifikace – věcná cena 

 Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena 

 Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena 

 Ocenění prvního nepostupujícího do semifinále – věcná cena 

 Ocenění prvního nepostupujícího z 1. kola Roll On – věcná cena 

 Ocenění prvního nepostupujícího z 2. kola Roll On – věcná cena 

Bonus turnaje 

 Za každých pět shozených striků klasických i devítkových v řadě sušenka 

 Při dosažení devítkové maximální hry hodnoty 300 bodů pivní cena 

 Při dosažení čisté maximální hry hodnoty 300 bodů 1500,- Kč 

 Po kvalifikaci proběhne slosování ze všech zúčastněných o 3 věcné či finanční ceny, kde výhercem je hráč 

umístivší se na pozici vylosovaného čísla 

 Za každý dohozený split má hráč nárok na energetický nápoj 

 

Celkové celoroční pořadí 



 Po skončení série se bude vyhlašovat samostatné celoroční pořadí turnaje, kam se započítává 7 nejlepších 

dosažených výsledků 

 Při vícero startech se ty nižší škrtají – nezapočítávají 

 Oceňovat se bude 10 nejlepších hráčů celkového ročního pořadí bez rozdílu pohlaví 

 Vyhlášení proběhne na lednovém turnaji roku 2024, na začátku nové turnajové série 

 Ocenění hráče na 1. místě – excentrická bowlingová koule, pohár, věcné ceny, 1500,- Kč 

 Ocenění hráče na 2. místě – pohár, věcné ceny, 900,- Kč 

 Ocenění hráče na 3. místě – pohár, věcné ceny, 600,- Kč 

 Ocenění hráče na 4. až 6. místě – pohár, věcné ceny 

 Ocenění hráče na 7. až 10. místě – věcné ceny 

 

Vojkovská „Dvoukoruna“ 

 Jedná se o věrnostní žebříček, kam se sčítají účasti hráčů na všech turnajích pořádaných na herně Bowlingu 

Vojkov, tedy Vojkovské Desítky, Vojkovské Devítky a Vojkovského Iron Speciálu, kde start bude bodován 

dvojnásobně  

 Vylosovaná desítka celkového pořadí bude ohodnocena hodnotnými cenami, mezi něž patří 3000,- Kč, 

videokamera Sony HDR-240E a kamera do auta LAMAX T10 4K GPS 

 Losuje se podle počtu účastí, kolikrát bude hráč jakéhokoli turnaje účastniv, tolikrát bude do osudí vložen 

 

Ostatní 

 Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší 

moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků 

 V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel a je 

přísný zákaz vstupu v jiné než pouze bowlingové obuvi 

 Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je 

mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami 

 


