
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 Vypisovatel 

Bowling Academy s.r.o., Kamenná 3, 010 01, Žilina 

 Termín 

21.-23.1.2019 
 

 Účastnický poplatek/Startovné 

o Start 20 € 

o Re-start 15 € 

o Junioři 15 € 

 

 Ceny 

Polovina ze startovného jde na ceny 

1. Místo  40 % € + pohár 

2. Místo  30 % € + pohár 

3. Místo  10 % € + pohár 

4. Místo  5 % € + pohár 

5. Místo  5 %€ + pohár 

 

1. Místo žena  10 % € + pohár 

 

Dále budou vyhlášeny kategorie Nejvyšší nához a Nejlepší Junior. 

 

Turnaj je zakončen rautem a volnou zábavou, kde si budete moci vyzkoušet jedinečný systém 

Specto. 

 

 Rundy 

o Čtvrtek  1.Runda  17:00 – 19:00 

o Pátek 2.Runda  17:00 – 19:00 

o Sobota  3.Runda  9:00 – 11:00 mazání 

4.Runda  11:30 – 13:30 mazání 

  5. Runda  14:00 – 16:00 mazání 

  Čtvrtfinále   16:30 – 17:30 

  Semifinále  17:45 – 18 :45 

  Finále   19:00 – 20:00 

  Vyhlášení a raut  20:00 - ???? 

 

 Právo účasti 

o Právo účastnit se turnaje mají registrovaní i neregistrovaní hráči, narození do 1. 1. 

2010. 



 Přihlášky 

o Hráči se mohou přihlašovat na obsazovačce:….,  

o Prostřednictvím Josefa Macháčka. Mobil: +421 948 302 533  

E-mail: machacek@bowlingacademy.sk 

o Uzávěrka přihlášek je poslední den konání turnaje.  

 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 Předpis 

o Hraje se podle platného Soutěžního řádu SBwZ, případně dalších interních předpisů a 

směrnic, nestanoví-li tyto propozice jinak. 

 Systém 

o Na turnaji odehraje každý hráč v 1. kole celkem 6 her. 

o Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 min. 

o První 3 hry odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje, další 

3 hry odehraje hráč na dalším páru drah dle pokynů organizátora. 

o Ženy a junioři do 15 let věku mají přiznán handicap 8 bodů na hru. 

o O pořadí v 1. kole turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných šesti her včetně 

přiznaných handicapů, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek 

rozhoduje o pořadí: 

a) vyšší dosažený nához 

b) vyšší nejnižší dosažený nához 

c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához 

 Čtvrtfinále 

o Do čtvrtfinále postupuje 16. hráčů z 1. kola, a to ti, kteří se umístili od 9. do 24. místa 

o Čtvrtfinále se hraje na 3 hry americkým způsobem na páru drah, které si hráč 

vylosuje. 

o O pořadí ve čtvrtfinále rozhoduje celkový součet z odehraných 3 her včetně 

přiznaných handicapů plus průměr s 1.kola včetně handicapů. V případě rovnosti 

celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí: 

a) vyšší dosažený nához 

b) vyšší nejnižší dosažený nához 

c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához 

 Semifinále 

o Do semifinále postupuje 8 nejlepších hráčů z 1. kola a 8 nejlepších hráčů ze 

čtvrtfinále. 

o Semifinále se hraje na 3 hry americkým způsobem na páru drah, které si hráč 

vylosuje. 

o O pořadí v Semifinále rozhoduje celkový součet z odehraných 3 her včetně 

přiznaných handicapů plus průměr s 1.kola včetně handicapů. V případě rovnosti 

celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o pořadí: 



a) vyšší dosažený nához 

b) vyšší nejnižší dosažený nához 

c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához 

 Finále 

o Do finále postupuje 8 nejlepších hráčů ze semifinále. 

o Hraje se od nuly 

o Finále se hraje na 3 hry americkým způsobem na páru drah, které si hráč vybere. 

Výběr se provádí podle pořadí v semifinále. První dráhu si vybírá hráč, který skončil 

v semifinále první, druhou dráhu si vybírá hráč, který skončil v druhý atd.. 

o O pořadí ve finále rozhoduje celkový součet z odehraných 3 her včetně přiznaných 

handicapů. V případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o 

pořadí: 

a) vyšší dosažený nához 

b) vyšší nejnižší dosažený nához 

c) případně další vyšší či vyšší nejnižší nához 

o Turnaj vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů ve finálové části.  

 Různé 

o Mazací model bude Burbon street a bude se na herně mazat týden před začátkem 

turnaje. 

o V hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů, všech druhů 

elektronického spalování nikotinu a dopingových prostředků. 

o Jako sparing partner může hrát jen takový hráč, který již odehrál turnaj a je ve 

výsledkové listině daného turnaje, případně hráč, který se oficiálně nepřihlásil na 

turnaj. 

o Úpravu povrchu bowlingové koule pomocí abralonů a jiných zdrsňujících, nebo 

leštících pomůcek, které jsou na seznamu schválených výrobků, je možné provést 

pouze během tréninku za předpokladu, že se provádí mimo herní prostor. 

 Ostatní 

o Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic. 

o Závazný a konečný výklad propozic provádí vypisovatel turnaje. 

 


