
Propozice FIRO-tour Turnajového bodovacího žebříčku 

2016/2017 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

§1. Vypisovatel 

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) a Silver Lane Production s.r.o.  

 

§2. Základní ustanovení 

2.1 Do FIRO-tour turnajového bodovacíhoo žebříčku (dále jen bodovací žebříček) jsou 

započítávány VŠECHNY turnaje uveřejněné v termínovém kalendáři na 

www.czechbowling,cz, vyjma turnajů uvedených v §2.2. 

2.2 Do bodovacího žebříčku se nezapočítávají turnaje, které nejsou otevřené pro všechny 

hráče (např. pouze juniorské, seniorské, nominační, reprezentační apod.). Stejně tak se 

nezapočítávají soutěže dvojic a družstev, včetně ligových.  

2.3 Turnaje musí splňovat požadavky vypsané pro organizátory v §4 

2.4 Bodovací žebříček je platný od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 

 

§3. Kategorie 

3.1 Pro zařazení do kategorií je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku k 1. 7. 

2016. Není-li hráč zařazen ve sportovním žebříčku, počítá se průměr dle turnajového 

žebříčku. V případě, že hráč není evidován v žádném ze žebříčků, je automaticky zařazen do 

kategorie P165. Zařazení do kategorií je konečné a nelze jej měnit a je platné pro celý ročník 

bodovacího žebříčku 2016/2017. 

3.2 Rozdělění kategorií: 

Celková kategorie - Muži  

Celková kategorie – Ženy 

„Kategorie P190“ - muži: průměr od 165 do 189,99 včetně 

„Kategorie P190“ - ženy: průměr od 157 do 181,99 včetně 

„Kategorie P165“ - muži: průměr do 164,99 včetně 

„Kategorie P190“ - ženy: průměr do 156,99 včetně 

 

 

 



§4. Základní pravidla pro organizátory 

4.1 Přihlásit turnaj či turnajovou sérii elektronickou poštou na stk@czechbowling.cz. 

4.2 Postupovat v souladu s dokumentem Pravidla pro organizátory vydané ČBA. 

4.3 Posílat na vysledky@czechbowling.cz vždy kompletní výsledky, celá jména hráčů   

 pokud nejsou registrovaní na www.czechbowling.cz 

4.4 Prezentovat Bodovací žebříček mezi startujícími hráči 

4.5 Umístit klauzuli do propozic turnaje v tomto znění:  

Výsledky turnaje jsou započítány do FIRO-tour turnajového bodovacího žebříčku. Pořadí 

žebříčku všech kategorií najdete na www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz 

 

§5.  Vyhodnocení 

5.1 Body se přidělují hráčům dle počtu účastníků na turnaji, tak, že vítěz turnaje získá tolik 

bodů, kolik je účastníků v turnaji. Další v pořadí o bod méně než hráč, který je v pořadí nad 

ním. Poslední hráč turnaje získá 1 bod. 

5.2  V případě většího počtu účastníků na turnaji než 100, vítěz turnaje získá 100 bodů a 

hráči na 101. a nižším umístění budou bez bodového zisku. 

5.3  Každému hráči se do žebříčku započítávají 3 nejlépe obodované turnaje za kalendářní 

měsíc. 

5.4 Při rovnosti dvou a více hráčů o pořadí rozhoduje vyšší průměr hráče z turnajů z 

bodovacího žebříčku. Do tohoto průměru se započítávají výsledky z kategorie turnajů A nebo 

B, průměry z kategorie C se nezapočítávají. 

 

 

§6. Měsíční vyhodnocení – Turnajový hráč měsíce 

6.1 Z každé kategorie bude ČBA každý měsíc vyhlašovat v každé kategorii podle 

Turnajového hráče měsíce, každý vítěz kategorie (dle 3.2) získá bowlingový dres hráče 

měsíce se svým jménem (každý hráč může vyhrát dres pouze 1x za kalendářní rok v dané 

kategorii. 

6.2 Vítězem kategorie se stane hráč, který získá v daném měsíci nejvíce bodů v příslušné 

kategorii dle §5.3. 

6.3 Vyhodnocení proběhne nejpozději do 10. dne nadcházejícího měsíce na stránkách 

czechbowling.cz a bowlingweb.cz.  

 

§7. Roční vyhodnocení 

 7.1 Celoroční vyhodnocení proběhne k 30. 6. 2017 a to ve všech kategoriích. 

http://www.czechbowling.cz/
http://www.czechbowling.cz/


7.2  Do konečného pořadí se hráčům sčítají body ze všech 12 měsíců. (každému hráči se 

může do konečného pořadí započítat maximálně 36 nejlépe bodovaných turnajů) 

7.3 Body z turnajů v rámci měsíců nelze převádět. 

7.4 Každý roční vítěz kategorie postupuje přímo do semifinále (mezi poslední čtyři ve své 

kategorii) finálového dne Czech Masters a startovné na finálovém dni nehradí tj. má účast 

zdarma. 

7.5 V případě, že se vítěz kategorie nezúčastní finálového dne Czech Masters, připadají jeho 

práva ve finálovém dni na dalšího hráče v pořadí kategorie. 

 

 §8. Postupy do finále Czech Masters 

8.1 Do závěrečného turnaje Czech Masters (Mistři českých turnajů) postupují: 

24 hráčů z celkového pořadí mužů 

12 hráček z celkového pořadí žen 

P190 muži: 16 hráčů (včetně hráčů z celkového pořadí) 

P190 ženy: 8 hráček (včetně hráček z celkového pořadí) 

P165 muži: 16 hráčů (včetně hráčů z celkového pořadí) 

P165 ženy: 8 hráček (včetně hráček z celkového pořadí) 

8.2 Pro celostátní finále Czech Masters budou vydány samostatné propozice, a to nejpozději 

do 1. 1. 2017. 

 

§9. Právo změn 

9.1. STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic a příloh. 

9.2. Závazný a konečný výklad propozic provádí STK ČBA. 

 

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA 

Karel Kutina za Silver Lane Production s.r.o. 

Jiří Beran v. r., předseda STK ČBA 


