
SPECIÁLNÍ BBO TURNAJ NA PODPORU JUNIORSKÉ REPREZENTACE - propozice 

                                             Sobota 28.2.2015 – V-bowling Kladno 
 
 

 
 
 
 
Systém hry: 

4 kvalifikační hry na vybrané dráze klasickým systémem 
3 semifinálové hry na vybrané dráze-hraje se od nuly na součet vč. hdc 
2 finálové hry na vybrané dráze-hraje se od nuly na součet vč. hdc 
 
 
Ocenění: 

1. místo: pohár, sekt, 3x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
2. místo: pohár, sekt, 2x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
3. místo: pohár, sekt, 1x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
Nejlepší žena: pohár, sekt, 1x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
Nejlepší senior nad 60 let: pohár, sekt, 1x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
Nejlepší junior do 18-ti let: pohár, sekt (dětský), 1x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
Nejlepší junior do 15-ti let: pohár, sekt (dětský), 1x start zdarma na libovolný BBO turnaj v roce 2015 
Nejvyšší nához: sekt 
Losování cen po skončení kvalifikace 
 

 

 

Postupy dle počtu účastníků 

Počet hráčů Do semifinále Do finále Přímo do finále 

Do 40 hráčů 20 (16 z kvalif.+ 4 z desperada) 10 (9+vítěz kval) Vítěz kvalifikace 

1 runda - 3 hráči na dráze 
 

41-70 hráčů 30 (26 z kvalif.+ 4 z desperada) 20 (18+2 nejlepší z kval) 2 nejlepší z kvalifikace 

 
1 runda - 3 hráči na dráze 

 
71a více 40 (36 z kvalif.+ 4 z desperada) 20 (17+3 nejlepší z kval) 3 nejlepší z kvalifikace 

 
2 rundy - 2 hráči na dráze 

  



Handicapy: 

1. Výkonnostní 

dle aktuálního průměru v: Turnajovém žebříčku ČBA, Sportovním žebříčku ČBA, popř. v ABL.  

 

Průměr Handicap 

Do 100 30 bodů na hru 

100-109,99 28 bodů na hru 

110-119,99 26 bodů na hru 

120-129,99 24 bodů na hru 

130-139,99 22 bodů na hru 

140-149,99 20 bodů na hru 

150-159,99 18 bodů na hru 

160-169,99 15 bodů na hru 

170-179,99 10 bodů na hru 

180-189,99 5  bodů na hru 

190-199,99 1    bod na hru 

200 a více 0 

 

2. Doplňkový 

Ženy, junioři do dovršení 15-ti let věku a senioři nad 60 let: 5 bodů na hru 

Juniorky do dovršení 15-ti let a seniorky nad 60 let: 8 bodů na hru 

 

 

Ostatní: 
Turnaj patří do kategorie B a započítává se do Turnajového žebříčku ČBA a Firo-tour bodovacího žebříčku. Dráhy 
pro semifinále a finále si hráči vybírají dle umístění. Bude použit mazací model – Wall Street. Dráhy budou umyty a 
namazány v kvalifikaci vždy ob rundu a poté před semifinále. Po kvalifikaci proběhne Desperado - 1 hra bez 
tréninku o 4 postupová místa do semifinále. Trénink - před každou kvalifikační rundou 7 minut, před semifinále a 
finále 2 framy. Při rovnosti bodů rozhoduje nejprve nižší handicap, poté vyšší nához v daném bloku her popř. 
v předchozím bloku her. Výsledky včetně fotogalerie a videa budou zveřejněny na www.czechbowling.cz, 
www.bowlingweb.cz, www.facebook.com/BBOturnaje. 
 

 

Pořadatel: BBO team - Jana Janovská (605131074), Jiří Borovec (603242202) 
E-mail: jana.janovska98@seznam.cz, jiri.borovec@liveu.cz 
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/BBOturnaje 
Přihlášky online: www.obsazovacky.cz 
 

 

Těšíme se na vaši návštěvu. BBO team 
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