
 

         

Vojkovská Desítka 

Místo konání: 

Bowling Vojkov, U mototechny 114, Tehovec – Vojkov 

Termín konání:  

11. května, 22. června, 27. července, 10. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu, 30. listopadu 2023 

Pořadatel: 

Jan Babka 

Startovné: 

450,- - 500,- Kč (re-enter 470,- 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 A 

 Mazání drah probíhá před každou kvalifikační rundou a před finále 

 Každý turnaj bude mazán jiným mazacím modelem, typ bude včas oznámen (střídat se bude dlouhé, krátké a 

sportovní mazání) 

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

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

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

Facebookových stránkách 

 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 

Časový harmonogram turnaje  

1. Kvalifikační runda:   17:00 
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2. Kvalifikační runda:   19:00 

Semifinálové Desperádo: 21:30 

Finále:     21:45 

Kvalifikace 

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

výběru má dříve příchozí účastník 

 Odehrány budou 5 her americkým způsobem na předem zvoleném páru drah, pořadí se určí podle součtu 

všech odehraných her 

 Hraje se ve dvou hráčích na dráze 

 Do finále postupuje 13 nejlepších hráček a hráčů, zde si hráči volí dráhy podle umístění v kvalifikaci, kdy 

právo dřívější volby má výše umístěná hráčka či hráč 

 Dalších 8 hráčů podle pořadí po kvalifikaci (14. až 21. místě) odehraje po jednom hráči na dráze americkým 

způsobem jednu hru, tzv. Desperádo a tři nejlepší podle pořadí postupují také do finále  

 Jediné Desperádo se hraje bez pomocných handicapů, rozhoduje pouze výkon hráče 

 Hráči jsou do Desperáta na dráhy umístěni podle pořadí z kvalifikace sestupně, dráhy si nevolí 

Finále  

 Do finále postupuje celkem 16 hráčů, 13 nejlepších z kvalifikace a tři ze semifinálového Desperáda 

 Hraje se znovu od nuly na součet tří her včetně handicapů, kde dvě hry se odehrají a třetí je průměrem 

přeneseným z her kvalifikačních 

 Hraje se ve 2 hráčích na páru drah americkým způsobem 

 O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součet, při rovnosti skóre nižší pomocný handicap, popř. vyšší nejvyšší 

dosažený nához anebo pořadí určuje lepší umístění po kvalifikaci 

Handicap 

 Ženám se ke každé hře přičítá 6 bodů 

 Juniorům do 15 let se ke každé hře přičítají 4 body 

 Seniorům nad 65 let se ke každé hře přičítá 6 bodů 

 Výkonnostní: dle průměru sportovního, ev. turnajového  nad 195 bodů -4 body 

                                                                                                      pod 180 bodů     +4 body ke každé hře  

   pod 165 bodů     +8 bodů ke každé hře 

   pod 150 bodů   +12 bodů ke každé hře 

 Pomocné i výkonnostní handicapy platí po celou dobu konání turnaje a jsou po celý ročník neměnné 

 

Ceny za umístění 

 Ocenění pro nejlepších 3 jednotlivce – poháry + věcné ceny 

 Ocenění pro nejlepší jednotlivce na 4. až 8. místě – věcné ceny 

 Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena 

 Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena 

 Ocenění nejlepšího hráče kategorie pod 165 – pohár + věcná cena 

 Ocenění nejlepšího hráče kategorie pod 150 – pohár + věcná cena 

 Vítěz kvalifikace – věcná cena 

 



Celkové celoroční pořadí 

 Po skončení série se bude vyhlašovat samostatné celoroční pořadí turnaje, kam se započítává 6 nejlepších 

dosažených výsledků 

 Při vícero startech se ty nižší škrtají – nezapočítávají 

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

 Ocenění hráče na 1. místě – putovní pohár, 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. 

 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. 

 

 

 

 


