
Propozice Turnajů Brněnský Drak 2009 

 

Turnaje BRNĚNSKÝ DRAK se skládá z devíti samostatných turnajů, které se hrají na 

Bowlingové herně Hokna Brno.  

 1. Vypisovatel 
BowlingTour o.s. 

 2. Vedoucí soutěžní série 
- Sportovní manažer  BT o.s. 

- Košťál Pavel tel.:776028873, e-mail:  kostalpavel@seznam.cz 

 3. Právo účasti a hráčské kategorie 
Právo účastnit se jednotlivých turnajů a turnajové série Brněnský Drak mají registrovaní i 

neregistrovaní hráči.  

 4. Termíny  
- termín 1. turnaje: 17.01. 2009  

- termín 2. turnaje: 07.02. 2009 

- termín 3. turnaje: 07.03. 2009 

- termín 4. turnaje: 18.04. 2009  

- termín 5. turnaje: 16.05. 2009  

- termín 6. turnaje: 20.06. 2009  

- termín 7. turnaje: 19.09. 2009 

- termín 8. turnaje: 17.10. 2009   

- termín 9. turnaje: 29.11. 2009                                          

 5. Účastnický poplatek 
Poplatek 450,- Kč se provádí v hotovosti na místě při prezenci před začátkem turnaje.  

Restart  300,- Kč se provádí v hotovosti před započatou hrou. 

Technická ustanovení 

 6. Předpis 
Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků.   

7. Systém 

a). Kvalifikace a semifinále 

- Na turnaji odehraje každý hráč celkem 4 kvalifikační hry; 

- Před zahájením bloku her (2+2) mají hráči právo na prvním páru na společné rozcvičení 

v rozsahu 10. Min, 

- První dvě hry odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje. Další 

2 hry se hráči vymění páry drah  



 

-  Ženám a juniorům do 18 let v četně budou přiděleny handicapy 8 bodů na hru včetně 

semifinále a finále. 

- Hráči se seřadí dle výsledků z kvalifikace sestupně, při rovnosti bodů o pořadí 

rozhoduje: 

a). vyšší nejnižší dosažený nához v kvalifikaci 

b). nejvyšší dosažený nához v kvalifikaci 

c).los  

- Hráči na 1. a 2. místě postupují přímo do finále, 

- Hráči na 3. až 14. místě postupují do semifinále, 

- Do semifinále dále postupují čtyři hráči z desperáda, které se hraje na konci kvalifikace, 

- Desperádo hraje libovolný počet startujících, kteří nastoupili do kvalifikace. Hraje se na 

jednu hru za poplatek 100,- Kč. Nehraje se amerikou a na dráhy se nasazuje dle pořadí 

přihlášení. O pořadí v desperádu rozhoduje při rovnosti bodů: 

 

a). vyšší součet bodů v kvalifikaci  

b). pořadí v kvalifikaci 

c).los  

 

- Dále se hráči nasadí do semifinále dle následujícího klíče: 3.místo kval. -  4.místo desp. 

                                                                               4.místo kval. -  3.místo desp. 

                                                                               ---------------------------------- 

                                                                               8.místo kval. – 9.místo kval.  

 

- Takto nasazení hráči sehrají K.O. na součet dvou her. 

- Při rovnosti bodů o postupu do finále rozhoduje: 

a) vyšší nejnižší dosažený nához v semifinále  

b) vyšší součet bodů v kvalifikaci 

c) pořadí v kvalifikaci 

d) los 

b). Finále 
 

- Finále hráči odehrají ve třech na páru drah 3 hry od nuly. 

- Po odehrání finálových her se hráči seřadí dle dosažených bodů sestupně. Při rovnosti bodů 

o pořadí rozhoduje: 

a) vyšší součet bodů v kvalifikaci 

b) vyšší součet bodů v semifinále 

c) vyšší součet bodů v kvalifikaci 

d) pořadí v kvalifikaci 

 

 

 



8. Přihlášky 
- Hráči se mohou přihlašovat a odhlašovat sami na www. bowlingtour.cz, nebo na 

 777 075 776, email: michal@vbrne.cz  

- Aktuální obsazovačka jednotlivých turnajů bude zveřejněna na stránkách 

www.bowlingtour.cz  

- Uzávěrka přihlášek do vypsaných hracích dnů je vždy dva dny před stanovenými 

termíny. 

 9. Různé 
- Mazací model dílčího turnaje bude vylosován den před turnajem z modelů uvedených 

v příloze(nebudou využívány lehké house modely) a bude zveřejněn ihned po losování na 

www.bowlingtour.cz   

- Turnaj je zařazen v žebříčku do kategorie A, odehrané výkony se počítají do 

Sportovního žebříčku ČBA www.czechbowling.cz a žebříčku Firo Tour www.bowlingweb.cz 

- V průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny, 

není li oddělen hrací prostor od restauračního provozu, může vymezit kuřácký prostor 

pořadatel turnaje. 

- V hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů a dopingových prostředků; 

- VV BT o.s. jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn a úpravy propozic i 

během rozehraného turnaje jakož i zrušení celé série či jednotlivého turnaje. 

- Výsledky turnaje jsou započítány do Bodovacího Firo-tour žebříčku. Pořadí žebříčku 
všech kategorií najdete na www.bowlingweb.cz 
 

10. Ocenění 

 
Oceňovat se budou jednotlivé turnaje následujícím způsobem: 

1. místo poukázka v hodnotě 5 000,- Kč na nákup v bowlingovém obchodě ŠPEKOŠ 

1. místo poukázka v hodnotě 3 000,- Kč na nákup v bowlingovém obchodě ŠPEKOŠ 

1. místo poukázka v hodnotě 1 000,- Kč na nákup v bowlingovém obchodě ŠPEKOŠ 

Top 10 – medaile s logem Draka + dary od sponzorů 

 

 

Za VV  BowlingTour : Pešl Roman 


