.Plzeňská devítka.
propozice turnajové série na 2017
-

Turnaj se hraje devítkovým způsobem. Pokud prvním hodem srazí hráč devět kuželek,
tento hod se zapíše a započítá jako strike.
Devítková turnajová série má vypsanou „věrnostní hráčskou cenu“ v hodnotě 2500 Kč.
Na turnaji se připočítává hráčkám ženský handicap +8b, ke každé odehrané hře.

 Místo konání: centrum V-bowling Kladno (Nákupní centrum Oáza)
 Termíny 2017: 25. leden, 22. únor; 29. březen; 26. duben; 31. květen; 28. červen;
26. červenec; 30. srpen, 27. září; 25. říjen, 22. listopad a Devítka „speciál“
s vyhlášením celoročního pořadí dne 18. prosince (termín bude upřesněn dle potřeby
centra).
 Přihlášky: prostřednictvím www.obsazovacky.cz (turnaje regionální), nebo telefonicky
na kontakt organizátora.
 Zařazení turnaje: Turnaj je v termínovém kalendáři ČBA zařazen do kategorie „C“ a je
zařazen do FIRO tour bodovacího žebříčku.
 Výsledkový servis turnaje: na www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz

 Organiz. zajištění: Marval Jiří, tel: 776 105 706, email: jirka.marval@volny.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 HRACÍ SYSTÉM TURNAJE
-

-

-

-

Kvalifikace: každý hráč odehraje tři hry na jedné dráze.
Dle součtu bodů ze tří her a počtu účastníků postupuje do TRIO semifinále:
a)
30 hráčů při počtu 30 účastníků a více
b)
24 hráčů při počtu 30 a méně účastníků
c)
při účasti pod 23 hráčů bude postupový klíč upraven organizátorem.
Semifinále: dráhy pro TRIO semifinále se losují. Hrají zde 3 hráči na dráze a po dvou
hrách (načítají se od nuly), vypadává z každé trojice hráč s nejmenším počtem bodů.
Finále: v první části finále zůstává postupující dvojice na své dráze. Hrají se opět dvě hry
od nuly a po dvou hrách, hráč s vyšším počtem bodů hraje ještě druhou finálovou část.
V druhé části finále postupující hráč odehraje jednu hru, která se načítá k předešlým
dvěma finálovým hrám.
K součtu bodů, se pro konečné pořadí turnaje započítává ve finále bonus za umístění
v kvalifikaci takto: 1. místo 30 bodů, 2. místo 29 bodů, 3. místo 28 bodů atd.

-

Handicap: na turnaji se ženám až do výkonu 292 přičítá handicap +8 bodů.

-

Při shodnosti bodů rozhoduje o umístění a pořadí v jednotlivých částech turnaje:
a) vyšší dosažený výkon bez handicapů
b) vyšší maximální výkon v dílčí hodnocené části turnaje
c) vyšší minimální výkon v dílčí hodnocené části turnaje

 HRACÍ RUNDY a časy:
-

1. hrací runda od 18.50 hod. (pro 20 hráčů)
2. hrací runda od 19.45 hod. (pro 20 hráčů)
Nultá hrací runda (v případě zájmu bude vypsána od 18.15 hod., (čas bude zveřejněn na
www.obsazovacky.cz)

 STARTOVNÉ: 350,-Kč, junioři do 18 a opravný reentry start: 300,-Kč

 OCENĚNÍ za umístění
 1. až 3. místo: věcné ceny a finanční odměny na 1. až 3. místě dle počtu účastníků, viz
tabulka níže
počet účastníků

1. místo

2. místo

3. místo

Do 23 hráčů
24 až 30 hráčů
31 až 49 hráčů
50 hráčů a více

500 Kč
600 Kč
700 Kč
1 000 Kč

300 Kč
400 Kč
500 Kč
700 Kč

200 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč

 4. až 7. místo: věcné ceny za umístění.
 Nejlepší žena: pokud nebude žádná žena umístěna v konečném pořadí na 1. až 7. místě,
obdrží věcnou cenu pro nejlepší ženu.
 Nejlepší senior: pokud nebude žádný hráč starší 50 let umístěn v konečném pořadí na 1.
až 7. místě, obdrží věcnou cenu pro nejlepšího seniora.
 Nejlepší junior: pokud budou na turnaji nejméně tři hráči do 18 let.

 DALŠÍ OCENĚNÍ
 Strike 5 (XXXXX): sladko-kyselé ocenění v každé hře pro hráče, kteří dosáhnou 5x po sobě
jdoucí Strike (počítají se i ty devítkové).
 Gambrinus 300 (Perfect game): plechovka piva v každé hře pro hráče, kteří dosáhnou
devítkovou Perfect Game.
 Bohemia 300 (Perfect game): šumivé ocenění pro hráče, kteří dosáhnou čistou Perfect
Game.
 Padni kam padni: 3 losované poukazy v hodnotě 3x150 Kč, na občerstvení do V-group.

 ŢEBŘÍČEK a body v celoročním hodnocení
- Za umístění na každém turnaji se sčítají body do žebříčku celoročního hodnocení.
- V žebříčku se počítá 7 nejlepších bodových umístění.
- Hodnocení jednotlivých turnajů za umístění je následující:
1. místo - 80 b.
11. místo - 58 b.
21. místo - 38 b.
31. místo 2. místo - 77 b.
12. místo - 56 b.
22. místo - 36 b.
32. místo 3. místo - 74 b.
13. místo - 54 b.
23. místo - 34 b.
33. místo 4. místo - 72 b.
14. místo - 52 b.
24. místo - 32 b.
34. místo 5. místo - 70 b.
15. místo - 50 b.
25. místo - 30 b.
35. místo 6. místo - 68 b.
16. místo - 48 b.
26. místo - 28 b.
36. místo 7. místo - 66 b.
17. místo - 46 b.
27. místo - 26 b.
37. místo 8. místo - 64 b.
18. místo - 44 b.
28. místo - 24 b.
38. místo 9. místo - 62 b.
19. místo - 42 b.
29. místo - 22 b.
39. místo 10. místo - 60 b.
20. místo - 40 b.
30. místo - 20 b.
dále v poř.

18 b.
16 b.
14 b.
12 b.
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
2 b.
1 b.

 OCENĚNÍ (celoroční)





Dle bodového hodnocení výše, se v konečném pořadí série hraje o
poháry a věcné ceny na 1. až 3. místě
věcné ceny za umístění v TOP 10 pro hráče od 4. do 10. místa
pokud nebude žádná žena umístěna v konečném celoročním pořadí na 1. až 3. místě
obdrží pohár a věcnou cenu
pokud nebude žádný senior v konečném celoročním pořadí na 1. až 3. místě obdrží pohár a
věcnou cenu.

 Věrnostní cena turnaje v hodnotě 2 500,-Kč
 Na závěrečném prosincovém speciálu (nepočítá se již bodově do žebříčku) se bude losovat
„věrnostní cena“ a předávat 2 500 Kč. Tuto cenu získá pouze hráč, který bude mít na

svém kontě minimálně šest účastí v celoroční sérii. Každá další účast v sérii navíc,
znamená další opětovné vložení hráčova jména do losovacího osudí.

 OSTATNÍ
Celý ročník se hraje na místním mazacím modelu
Prezence na turnaj cca 5. min před plánovaným startem hrací rund.
Výběr drah a pořadí na dráze se provádí při prezenci před zahájením turnaje.
Na rezervace v den konání nemusí být již přihlédnuto, kontaktujte proto telefonicky
organizátora.
 Dráhy budou umyty a namazány před 1. hrací rundou a po skončení kvalifikace.
 Při opakovaném RE - startu se do hodnocení turnaje počítá vždy lepší dosažený výsledek.
 Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy
propozic turnaje z důvodů hráčské účasti atd.





Propozice aktualizovány 5.1. 2017

