
Turnaj pro mírně pokročilé a zkušenější hráče se samostatně hodnocenými 
vedlejšími kategoriemi Amatér a Standard. Turnaj se hraje s pomocnými 

hráčskými handicapy. 
 

 tour.2012. 
 

Turnajová série se hraje pod záštitou generálního partnera turnaje, firmy EBONITE. Dle 
umístění v celoročním hodnocení se rozděluje bowlingové vybavení v hodnotě více jak 

70 000,- Kč. V hlavní kategorii si odnese bowlingové koule celkem 13 hráčů a ve vedlejších 
kategoriích Standard a Amatér jsou připraveny bowlingové koule pro tři 3 hráče. 

 

 

 Místo konání: Novobowling, Nákupní centrum Oáza (Arménská ul., Kladno) 

 Termíny 2012: 29. a 30. červen; 27. a 28. červenec; 24. a 25. srpen; 28. a 29. 
září; 26. a 27. říjen, 23. a 24. listopad. 

 Startovné: 500,- Kč, junioři do 15 let: 300,- Kč, opravný reentry start: 500,- Kč 

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

 Přihlášky: prostřednictvím serveru www.obsazovacky.cz. Na rezervace v den 
konání nemusí být již přihlédnuto, kontaktujte proto telefonicky organizátora.  

 Zařazení turnaje: otevřený turnaj pro registrované i neregistrované hráče. Turnaj 
je v termínovém kalendáři ČBA zařazen do kategorie „A“ body za umístění se 
počítají do bodovacího žebříčku FIRO TOUR 2012. 

 Výsledkový servis turnaje: na www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HRÁČSKÉ KATEGORIE A ZAŘAZENÍ  
- Amatér: kategorie pro hráče s výkonností do průměru 164,99  
- Standard: kategorie pro hráče s výkonností a průměrem od 165 do průměru 189,99  
- Elite: kategorie pro hráče s výkonností a průměrem nad 190  
 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 
- Kvalifikace: (viz časy hracích rund níže). Každý hráč odehraje 6 her americkým způsobem. 

Po odehrání tří her na páru drah se hráči posouvají na vedlejší pár, dle pokynu 
organizátora. 

- Finále: (hraje se cca od 17.30 hod.). Do finále postupuje dle počtu účastníků: a) 25 nejlepších 
hráčů při účasti nad 60 hráčů, b) 20 nejlepších při účasti 60 hráčů a méně. Pořadí ve finále 
určuje součet bodů ze 4 finálových her. K dosaženým výkonům se přičítá ještě jedna 
bonusová hra dle průměru z kvalifikace.  
 

HRACÍ RUNDY: vždy pátek a sobota. Pouze start soutěže je naplánován na termíny 10. a 12. 

února a turnaj je rozložen mimořádně na pátek a neděli. 
- PÁTEK: 1. hrací runda od 15.45 hod., 2. hrací runda od 17.15 hod. 
- SOBOTA: 3. hrací runda v 8.45 hod., 4. runda v 10.30 hod., 5. hrací runda v 13.00 hod., 

6. hrací runda v 15.00 hod. Finále cca od 17.30 hod. 
 

HRÁČSKÉ HANDICAPY  
- Hráčské handicapy platí po celý průběh turnaje. Přičítají se při každé odehrané hře a jsou 

určovány z hráčského průměru ze sportovního žebříčku ČBA.   

mailto:jirka.marval@volny.cz
http://www.obsazovacky.cz/
http://www.czechbowling.cz/
http://www.bowlingweb.cz/


- Výkonnostní handicap se počítá jako 50% z rozdílu průměru do 190 bodů. Maximální 
výkonnostní handicap je 24 bodů. Vypočítaný handicap se zaokrouhluje směrem nahoru dle 
následující tabulky níže: 
 
 

průměr handicap  Průměr handicap 

od 190,00     0 b.  od 164,00 do 165,99 13 b. 

od 188,00 do 189,99 1 b.  od 162,00 do 163,99 14 b. 

od 186,00 do 187,99 2 b.  od 160,00 do 161,99 15 b. 

od 184,00 do 185,99 3 b.  od 158,00 do 159,99 16 b. 

od 182,00 do 183,99 4 b.  od 156,00 do 157,99 17 b. 

od 180,00 do 181,99 5 b.  od 154,00 do 155,99 18 b. 

od 178,00 do 179,99 6 b.  od 152,00 do 153,99 19 b. 

od 176,00 do 177,99 7 b.  od 150,00 do 151,99 20 b. 

od 174,00 do 175,99 8 b.  od 148,00 do 149,99 21 b. 

od 172,00 do 173,99 9 b.  od 146,00 do 147,99 22 b. 

od 170,00 do 171,99 10 b.  od 144,00 do 145,99 23 b. 

od 168,00 do 169,99 11 b.  do 143,99     24 b. 

od 166,00 do 167,99 12 b.       
 
- Doplňkový handicap  

nad 15 let do 15 let nad 15 let do 15 let
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- Startovací handicap je přidělen novým hráčům, dle výkonů z odehraného průměru 
v kvalifikaci turnaje, dle kritérií výše. 
 

OSTATNÍ 
 O pořadí a umístění rozhoduje součet bodů z odehraných her včetně handicapů a při shodě 

rozhoduje součet bodů bez handicapů. Dále vyšší maximální, případně vyšší minimální výkon 
z aktuálního bloku her.  

 Turnaj se řídí pravidly ČBA. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou úpravu nebo změnu 
propozic turnaje. 

 V případě elektronického přihlášení se zapisujte do obsazovačky pouze dvakrát i v případě že 
vaše jméno bude jen mezi náhradníky. Chceme dát prostor více hráčům, pakliže nebude nic 
napsáno v poznámce u vašeho třetího přihlášení v pořadí, bude toto vaše jméno 
z obsazovačky smazáno. 

 V případě přihlášení do turnaje a odřeknutí zamluveného druhého startu, nebude tomuto hráči 
pro příští turnaj rezervováno v obsazovačce místo pro druhý start. Reentry start bude těmto 
hráčům umožněn již pouze na místě, bude-li volné místo.“ 
 

OCENĚNÍ za umístění 
 HLAVNÍ KATEGORIE ELITE: bez rozlišení hráčských výkonnostních kategorií.  

1. místo: pohár + 4000,- Kč, 2. místo: pohár + 3000,- Kč, 3. místo: pohár + 2000,- Kč. 
 Kategorie STANDARD a AMATÉR: pro hráče jsou připraveny poháry za umístění na 1. až. 3. 

místě ve výkonnostních kategoriích amatér a standard. Pro vítěze vedlejších výkonnostních 
kategorií je připraveno ocenění v podobě slevové karty na příští turnaj.  

 Pro nejlepší ženu, nezíská-li žádné jiné ocenění, bude připraven pohár + ocenění v podobě 
slevové karty na příští turnaj. 
 

CELOROČNÍ HODNOCENÍ a žebříček turnaje EBONITE tour 
Až do 12. místa v celoročním hodnocení žebříčku EBONITE tour, vyhrávají hráči reaktivní koule. 
Ty čekají také na nejlepší hráče kategorie Standard a Amatér, kteří nebudou umístěni v 



hodnocení TOP 12. Body za umístění na každém turnaji se sčítají do žebříčku celoročního 
hodnocení. V žebříčku se počítá 5 nejlepších bodových hodnocení + jedno dvojnásobné (poslední 
turnaj), případně šest nejlepších bodových hodnocení bez hodnocení dvojnásobného. Hodnocení 
jednotlivých turnajů je dle umístění následující >>>:  
 
 

1. místo - 60 b. 
 

26. místo - 30 b. 
 

51. místo - 5 b. 

2. místo - 59 b. 
 

27. místo - 29 b. 
 

52. místo - 5 b. 

3. místo - 58 b. 
 

28. místo - 28 b. 
 

53. místo - 5 b. 

4. místo - 57 b. 
 

29. místo - 27 b. 
 

54. místo - 5 b. 

5. místo - 56 b. 
 

30. místo - 26  b. 
 

55. místo - 5 b. 

6. místo - 55 b. 
 

31. místo - 25 b. 
 

56. místo - 4 b. 

7. místo - 54 b. 
 

32. místo - 24 b. 
 

57. místo - 4 b. 

8. místo - 53 b. 
 

33. místo - 23 b. 
 

58. místo - 4 b. 

9. místo - 52 b. 
 

34. místo - 22 b. 
 

59. místo - 4 b. 

10. místo - 51 b. 
 

35. místo - 21 b. 
 

60. místo - 4 b. 

11. místo - 50 b. 
 

36. místo - 20 b. 
 

61. místo - 3 b. 

12. místo - 49 b. 
 

37. místo - 19 b. 
 

62. místo - 3 b. 

13. místo - 45 b. 
 

38. místo - 18 b. 
 

63. místo - 3 b. 

14. místo - 44 b. 
 

39. místo - 17 b. 
 

64. místo - 3 b. 

15. místo - 43 b. 
 

40. místo - 16 b. 
 

65. místo - 3 b. 

16. místo - 42 b. 
 

41. místo - 10 b. 
 

66. místo - 2 b. 

17. místo - 41 b. 
 

42. místo - 10 b. 
 

67. místo - 2 b. 

18. místo - 40 b. 
 

43. místo - 10 b. 
 

68. místo - 2 b. 

19. místo - 39 b. 
 

44. místo - 10 b. 
 

69. místo - 2 b. 

20. místo - 38 b. 
 

45. místo - 10 b. 
 

70. místo - 2 b. 

21. místo - 35 b. 
 

46. místo - 10 b. 
 

71. místo - 1 b. 

22. místo - 34 b. 
 

47. místo - 10 b. 
 

72. místo - 1 b. 

23. místo - 33 b. 
 

48. místo - 10 b. 
 

73. místo - 1 b. 

24. místo - 32 b. 
 

49. místo - 10 b. 
 

74. místo - 1 b. 

25. místo - 31 b. 
 

50. místo - 10 b. 
 

75. místo - 1 b. 

 
 

 

Ceník Novobowling 

pondělí - 

pátek 

11:00 - 15:00  190,- Kč 

15:00 - 18:00 270,- Kč 

18:00 - 23:00 370,- Kč 

sobota a 
svátky 

11:00 - 18:00  270,- Kč 

18:00 - 24:00 370,- Kč 

neděle 
11:00 - 18:00  270,- Kč 

18:00 - 23:00 190,- Kč 
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