Propozice BOWLINGZONE CUP 2015
1. Termíny turnajů
Jeden všední den v měsíci (dle obsazovačky)
2. Ceny
V každém jednotlivém turnaji získají hráči:
1. cena - pohár + 1.200,- Kč
2. cena - pohár + 800,- Kč
3. cena - pohár + 500,- Kč
4. cena – 400,- Kč
5. cena – 300,- Kč
6. cena – 200,- Kč
nejlepší žena - věcná cena
nejvyšší nához - věcná cena
nejlepší senior – věcná cena
V případě menšího počtu startů než 30 , 4 – 6 cena není

3. Místo konání a propozice turnaje
Turnaje BOWLINGZONE CUP 2015 se konají v bowlingovém centru BOWLINGZONE v Pardubicích
1. kolo (kvalifikace) - 16:15 hodin 24 hráčů na 12 drahách
2. kolo (kvalifikace) - 18:00 hodin 24 hráčů na 12 drahách
Desperado - 19:45 hodin
Semifinále - 20:00 hodin
Finále - 20:50 hodin
Turnaj je kategorie "A" - je započítáván do Sportovního žebříčku ČBA a do bodovacího žebříčku ČR a SR (Firo-Tour).

4. Hrací systém
Turnaj se hraje Amerikou tj. střídání na páru drah
Hraje se dle platných pravidel bowlingu a soutěžního řádu ČBA.
1.kolo (kvalifikace) – hráči odehrají 4 hry na vybrané dráze.
Z každé rundy postupuje 1 nejlepší hráč přímo do finále.
Desperado - hráči dle pořadí z nepostupujících míst odehrají 1 hru o 2 postupová místa do semifinále.
2. kolo (semifinále) - hráči na 3. - 24. místě po kvalifikaci + 2 nejlepší z „Desperada“ odehrají další 2 hry
a to KO systémem. 3 proti 26 , 4 proti 25 atd.
Do finále postupují 2 hráči Lucky loser (2 nejlepší z prohraných z KO)
3. kolo (finále) - hraje 16 hráčů na součet dvou her od nuly (hraje se s handicapem)
Při rovnosti bodů po jednotlivých postupových kolech či po finále rozhoduje:
vyšší maximální nához daného kola
vyšší maximální nához ze všech odehraných kol
vyšší minimální nához ze všech odehraných kol
rozhoz na jednu hru (pouze 1 frame) a to i opakovaně až do rozhodnutí

5. Handicapy
Junioři do 15 let : +8 na hru
Ženy : +8 na hru
Senioři : 58 let a více co 1 rok +1 bod na hru
(58 let +1 bod na hru,59 let + 2 body na 1 hru,60 let +3 body na 1 hru atd.)
6. Přihláška a startovné
Přihláška nabývá platnosti po uhrazení startovného 450,- Kč za jednotlivý turnaj. Startovné v Desperadu je
zdarma. Registrace je možná na www.obsazovacky.cz nebo telefonicky na čísle 608445377
Každý hráč uvede při prezenci telefon (e-mail) pro kontakt s organizátorem, jehož prostřednictvím budou řešeny
připomínky a požadavky, či zasílány nebo předávány informace o turnajích BOWLINGZONE CUP 2015.

7. Opakovaný start (re-entry)
Je možné, aby si hráči zahráli opakovaný start (re-entry) za cenu Kč 400,- Kč. Místo v pořadí na opakovaný
start nelze přepustit dalším hráčům. Do výsledkové listiny se počítá lepší výsledek.

8. Celkové hodnocení BOWLINGZONE CUP 2015
Do celkového hodnocení BZC 2014 se hráči počítá 9 nejlepších výsledků a zároveň bude do celoročního pořadí
započítán jen hráč, který odehraje minimálně 7 turnajů BZC 2015.
Bodové hodnocení turnajů:

Body získá každý hráč dle počtu účastníků v jednotlivém turnaji.(t.zn. při počtu účastníků 50 – první hráč
dostane 50 + 10 bodů , druhý 49 + 7 bodů , třetí 48 + 5 bodů, čtvrtý hráč 47 bodů až poslední hráč dostane1bod )
Do celkového finále postoupí 24 hráčů dle bodového umístění turnajů.
Turnaje v červenci , srpnu a v prosinci 2015 budou dvojnásobně bodovány.
Celková dotace turnaje mistrů BOWLINGZONE CUP 2015,který se odehraje v lednu 2016 bude
vypočítána dle celkového počtu startů v ročníku 2015.

9. Doplňkové soutěže
Pro prvního hráče(ku), který v turnaji BZC 2015 zahraje bezchybnou hru ("300") je připravena poukázka
v hodnotě 1000 Kč na odběr zboží z bowlingshopu PERFECTGAME.(www.aaabowlingshop.cz)

10. Právo změn a platnost rozhodnutí
Organizátor turnaje má právo provést změny propozic, termínů, místa konání, hracího systému, startovného,
včetně odvolání jednotlivého turnaje či celé série BZC 2015 v případě vyšší moci, z důvodu bezpečnostních
nebo příkazů úředních.
V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje. Tyto propozice jsou závazné pro
všechny účastníky turnajů BZC 2015. Zaplacením startovného na jednotlivých turnajích vyjadřují hráči souhlas
s propozicemi turnaje BZC 2015.

11. Partneři turnaje BOWLINGZONE CUP 2015

