
ŘÍČANSKÝ DOUBLE MIX    
        2011        

(turnaj dvojic) 

• MÍSTO KONÁNÍ: bowling centrum VOJKOV ( www.bowling-vojkov.cz ) 

• TERMÍN KONÁNÍ: hracím dnem je čtvrtek 

23.6, 14.7, 11.8, 8.9, 13.10, 10.11, 15.12     

• STARTOVNÉ: muži a ženy  390,- Kč 

junioři   330,- Kč 

opakovaný start 500,- Kč (pro dvojice, tzn.: 250,- Kč na osobu) 

V případě, že jsou v kvalifikačních rundách volná místa, je možné využít možnosti opakovaného 
startu. Do tabulky se započítává lepší výsledek. 

 

• ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
1. runda kvalifikace (mazání)  18:00 – 19:00 
2. runda kvalifikace   19:00 – 20:00 
3. runda kvalifikace   20:00 – 21:00 

             4. runda semifinále (mazání)  21:20 – 22:00 
5. runda semifinále   22:00 – 22:40 

             6. runda finále   22:50 – 23:30 
 
 

• ROZHODČÍ SYSTÉM PŘI BODOVÉ SHODĚ: při bodové rovnosti dvou či více dvojic o jejich vzájemném 
pořadí rozhoduje vyšší maximální nához hracího dne  
 

• ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Petr Přibyslavský 

         telefon: +420725811140 

         email: oggulanek@seznam.cz 

• PŘIHLÁŠKY: přihlásit se e-mailem nebo na OBASAZOVAČKÁCH ABL  ( www.obsazovacky.cz ) 
telefonicky nebo zprávou SMS na kontakt organizátora, na webu www.oggybowling.estranky.cz 

• VÝSLEDKY A INFORMACE: na stránkách www.bowlingweb.cz a www.oggybowling.estranky.cz 

• ZAŘAZENÍ TURNAJE: je to turnaj skupiny C a počítá se do bodovacího žebříčku ČR a SR (FIRO TOUR)  

 

Turnaj je otevřený pro registrované i neregistrované hráče 

 



HRACÍ SYSTÉM TURNAJE A PRAVIDLA 

Turnaje se může zúčastnit maximálně 24 dvojic. Hrací den si dvojice při zaplacení startovného vylosují 
dráhu, na které kvalifikační rundu odehrají. V kvalifikaci se hraje 6 her a to tak, že se dvojice střídají po 
každém uzavřeném hodu v dané hře (tzn.: každý hráč musí mít svůj hod v dané hře uzavřený, potom začne 
házet druhý hráč atd.) Pozor, střídání hráčů vždy na začátku další započaté hry v pořadí hodů! Do 
semifinále postupuje 16 dvojic s celkovým nejlepším náhozem z kvalifikace.  V semifinále se hraje stejným 
systémem jako v kvalifikaci, jen s tím rozdílem, že jednotlivě se odehrají 4 hry a jako další 5 hra se k 
semifinále připočítá průměr náhozů z kvalifikace postupujících dvojic. Dráhy si semifinalisté vybírají 
postupně od nejlepšího dle pořadí odehraných v kvalifikaci. První semifinále hrají dvojice z 1 až 8 místa po 
kvalifikaci! Do finále postupuje 8 dvojic s celkovým nejlepším náhozem ze semifinále.  Ve finále se hrají 4 
hry a každá dvojice odehraje rundu stejným způsobem jako v semifinále, ale finále se hraje od nuly. Dráhy 
si finalisté vybírají postupně od nejlepšího dle pořadí odehraných semifinálových kol. Turnaj se řídí 
základními pravidly bowlingu. 

HANDICAPY 

Každá žena a junior do 18 let dostává handicap +6 bodů ve všech hrách (tzn. dvojice žen má +12 bodů ke 
každé hře) Toto neplatí ve finálové hře, tam se handicap nepočítá. 

 
MAZÁNÍ A ÚPRAVA DRAH 

Mazací model pro turnaj je místní house. Mazání bude vždy na začátku turnaje a před začátkem semifinále 

DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE HRACÍHO DNE 

NEJVYŠŠÍ NÁHOZ HRACÍHO DNE 

Nejvyšší nához dvojic bude odměněn malou věcnou cenou 

STRIKE S ČERVENOU KUŽELKOU 

Jestliže se na pozici 1 postaví červená kuželka a jakýkoliv hráč zahraje strike, budou odměněni oba hráči 
malou cenou ve formě sladkosti., to znamená, že nezáleží na tom, kdo strike s červenou kuželkou zahraje 

 

CENY 

CENY HRACÍHO DNE 

1. místo    finanční odměna + věcné ceny 

2. míst    finanční odměna + věcné ceny  

3. místo    finanční odměna + věcné ceny 

4. místo – 8. místo   věcné ceny (podle umístění) 

Finanční odměna bude vždy stanovena tak, že každých 70,- Kč vybraných od hráčů bude dáno do fondu výhry daného hracího dne. Vybrané 
peníze se budou dělit 9. Hráčům na prvním místě budou vyplaceny z fondu výhry 4/9, hráčům na druhém místě 3/9 a hráčům na třetím místě 
budou vyplaceny 2/9 z tohoto fondu. Jednoduše řečeno, vždy záleží, kolik dvojic (hráčů) se přihlásí na turnaj. Pro vyplácení finanční odměny 
musí být přihlášeno minimálně 13 dvojic. 

 
PRÁVO ZMĚN A PLATNOST ROZHODNUTÍ 

 
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo provést změny propozic, termínu, místa konání, hracího systému, 
startovného, úprav finančních cen, včetně odvolání turnaje. V případných sporech má rozhodující a 
konečné slovo organizátor turnaje. Zaplacením startovného vyjadřují hráči souhlas s propozicemi a pravidly 
turnaje ŘÍČANSKÝ DOUBLE MIX. 


