
 Propozice Chodovské devítky 
 

 

Status turnaje: 
Turnaj je otevřen jak pro registrované tak i pro neregistrované hráče. Turnaj je zařazen do kategorie „C“ podle 

pravidel ČBA a započítává se do turnajového bodovacího žebříčku ČBA - najdete na: www.czechbowling.cz. 

Zároveň se započítává do česko-slovenského bodovacího žebříčku FIROTOUR – najdete na: 

www.bowlingweb.cz.  
  

Místo konání a termíny : 
Squash bowlingové centrum SBC - Chodov (6 drah AMF) -  K Horkám 2284/1, Praha 4 - Chodov 

www.sbcentrum.cz. Série Chodovská devítka je v roce 2016 složena z 12 turnajů, vyhodnocení celé série 

proběhne na závěr posledního turnaje. Zárověň je každý turnaj vyhodnocen samostatně.  

Termíny konání pro rok 2016 ( kromě zvýrazněných dnů vždy poslední neděle v měsíci ) :    

 

31.leden 28.únor 3.duben 1.květen 29.květen 19.červen 
 

31.červenec 28.srpen 25.září 30.říjen 27.listopad 18.prosinec 
 

Přihlásit se můžete na: www.obsazovacky.cz  nebo stsem@seznam.cz nebo  

                                       volejte: +420 731 137 592 - Stanislav Semerák   
 

Hrací systém a pravidla : 

Systém: 

Hraje se "devítka" tzn. když muž hodí devět a druhým hodem dohodí na 

"spare" počítá se to jako "Strike". U žen a juniorů do 15 let se devět počítá za 

"Strike" rovnou bez dohazování. 

Zároveň při úplně posledním hodu v desátém frame pokud muž hraje "do 

plných" se devět shozených kuželek počítá jako "Strike" také. 

Kvalifikace: 

Každý hráč odehraje 4 kvalifikační hry: 

Hrací rundy kvalifikace :  

      1. runda  –  9:30 

      2. runda –  10:50 

Semifinále: 

Do semifinále od cca 12:10 postupuje z kvalifikace 18 nejlepších. Ti podle 

klíče 1-7-18; 2-8-17; 3-9-16 ... 6-12-13 vytvoří trojice, které hrají spolu dvě 

hry na součet těchto her. 

Finále: 
Z každé trojice postupují dva nejlepší do dvanáctičlenného finále od cca 13:20. 

Ti hrají na součet dvou her o celkové pořadí. 

 

Více zde: http://chodovskadevitka.webnode.cz/propozice/ 
  

Mazání drah a trénink : 
Před začátkem turnaje proběhne mazání drah. Hráči mají vždy dva tréninkové framy před každou kvalifikační 

rundou, poté vždy jeden. 
  

Startovné & Bonusy : 
Startovné činí 400, - Kč.  

Hráči, kteří se umístí na 19. až posledním místě obdrží finanční bonus ve výší 50,- Kč.   

Všichni, kdo se zúčastní všech 11 turnajů, mají poslední turnaj v prosinci zdarma.   

Všichni, kdo se zúčastní alespoň 8 turnajů, budou zařazeni do losování o věcné ceny ( bowlingová 

koule, mobilní telefon ) na posledním turnaji při vyhodnocení celé série. 
Každých pět devítkových strike v řadě bude ohodnoceno sladkou odměnou. 

Nejvyšší nához turnaje dosažený jako první v pořadí bude ohodnocen láhví sektu Hrabal sekt brut. 
 

Re-entry: 
Je-li volné místo v kvalifikačních rundách, lze se přihlásit do opravných kvalifikačních her u pořadatele turnaje. 

Pořadí hráčů v opravných hrách je dáno pořadím, ve kterém se do nich přihlásili. Do výsledků turnaje se 

započítává nejlepší dosažený výsledek. Cena re-entru činí 300,- Kč.  
  

Ohodnocení jednotlivých turnajů: 

 1. místo  medaile   + 500, - Kč



 2. místo   medaile   + 300, - Kč

 3. místo medaile  + 200, - Kč
Při účasti 16 a méně hráčů se finanční odměny neudělují. 

 

Vyhodnocení série: 
Vítězem série se stává hráč s největším počtem bodů získaných v sérii "Chodovská devítka" v roce 2016. 

 Tři nejnižší výsledky během roku se do celkového pořadí nezapočítávají, tedy i 0 bodů za případnou neúčast. 

 

Body za pořadí v jednotlivých turnajích jsou přidělovány takto:  

1. místo - 35 bodů 

2. místo - 30 bodů  

3. místo - 27 bodů  

4. místo - 25 bodů  

a dále pak vždy o bod méně až do  

28. místa - 1 bod  

Celkový vítěz série Chodovská devítka 2016 získává pohár a láhev sektu. 

Hráči na 2. a 3. místě série získávají pohár + sladkou nebo tekutou cenu. 

Hráči na 4. až 10. místě série získávají sladkou nebo tekutou cenu.  

Aktuální pořadí série, výsledku jednotlivých turnajů, komentáře, fotogalerie a tyto propozice najdete na: 

 

chodovskadevitka.webnode.cz 

 
 


