
      BUTOVICKÝ JARNÍ    SVÁTEČNÍ    TURNAJ 
                                  18.-20. 4. 2014 
 
Pořadatel:Bowling Butovice-Svět zábavy 
Adresa: OC Galerie Butovice, Radlická 520/17,Praha 5                                                     
Organizátor: Jiří Borovec,Jana Janovská 
tel.:  603242202, 605131074  
e-mail: jiri.borovec@liveu.cz, jana.janovska98@seznam.cz  
Přihlášky online: www.obsazovacky.,cz 

        
                                                        
O co se hraje:  
1.místo: 2.000 Kč +dárkový balíček 
2.místo: 1.500 Kč +dárkový balíček 
3.místo: 1.000 Kč +dárkový balíček 
4.místo: pytel brambor 
1.perfect game:500 Kč 
Nejlepší žena: 500 Kč+dárkový balíček 
Nejlepší junior do 18-ti let: 500 Kč+dárkový balíček 
Nejlepší junior do 15-ti let: 250 Kč+dárkový balíček 
Nejlepší senior nad 65 let: dárkový balíček 
První Perfect game: 500 Kč 
Vítěz kvalifikace: dárkový  balíček+přímý postup do finále 
Nejlepší hráč každého kvalifikačního dne: dárkový balíček 
Cena útěchy pro posledního umístěného: dárkový balíček 
Tipovací soutěž, losování cen po každé rundě 
Velké  losování po skončení   kvalifikace 
 
 
NOVINKA: 
Nejlepší hráč kategorie B,C,D,E,F,G obdrží dárkový balíček. 
 

Kategorie B hráči a hráčky s Ø do 179,99 

Kategorie C hráči a hráčky s Ø do 169,99              

Kategorie D hráči a hráčky s Ø do 159,99         

Kategorie E hráči a hráčky s Ø do 149,99             

Kategorie F hráči a hráčky s Ø do 139,99 

Kategorie G hráči a hráčky s Ø do 129,99 

 
 
 
Herní systém :  
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 
Desperado  1 hra bez tréninku o 4 postupová místa do semifinále (max. 36 hráčů) 
 
 
 
Tabulka postupů dle počtu účastníků 

Počet hráčů Postupujících do semifinále Postupujících do finále Přímý postup do finále 

Do 65 hráčů 
 

24 (20 z kvalif.+ 4 z desperada) 
2 rundy - 2 hráči na dráze 

12 (11+vítěz kvalifikace) 
 

Vítěz kvalifikace 
 

66-99 hráčů 
 

36 (32 z kvalif.+ 4 z desperada 
 2 rundy - 3 hráči na dráze 

18 (16+2 nejlepší z kvalifikace) 
 

2 nejlepší z kvalifikace 
 

 
 
 
Kvalifikační rundy 
Čtvrtek   17.4.       možnost předehrávky 
Pátek      18.4.       13,30h,15,00h,16,30h,18,00h,19,30h 
Sobota   19.4.        9,00h,10,30h,12,00h,13,30h,15,00h,16,30h,18,00h,19,30h 
Neděle   20.4.        8,00h,9,30h,11,00h,12,30h,14,00h,15,30h 



 
Handicapy: 
Výkonnostní- dle  aktuálního průměru v : Turnajovém žebříčku ČBA, Sportovním žebříčku ČBA, popř. v ABL 
žebříčku. 
Doplňkový- ženy, junioři a juniorky do dovršení 15-ti let a senioři a seniorky nad 65 let věku 5b na hru  
    

Průměr Handicap 

Do 100 30 bodů na hru 

100-109,99 27 bodů na hru 

110-119,99 24 bodů na hru 

120-129,99 21 bodů na hru 

130-139,99 18 bodů na hru 

140-149,99 15 bodů na hru 

150-159,99 12 bodů na hru 

160-169,99 9   bodů na hru 

170-179,99 6   bodů na hru 

180-189,99 3   body na hru 

190-199,99 1      bod na hru 

200 a více 0 

 
 

 
Ostatní: 
Turnaj kategorie B započítávaný do Turnajového žebříčku a Firo tour bodovacího žebříčku. Dráhy si hráči vybírají, 
pro  semifinále a finále dle lepšího umístění . 
Bude použit střední mazací model. Dráhy budou  namazány v kvalifikaci vždy ob rundu, před semifinále a před 
finále. Před každou kvalifikační rundou, semifinále a finále bude sedmiminutový trénink. Při rovnosti bodů 
rozhoduje nižší hdc, vyšší nához v daném bloku her popř. v předchozím bloku her.  

                 
 
Startovné: 
 dospělí: 400 Kč, reentr 400 Kč, 3.start 300Kč 
 junioři do 18-ti let: 350 Kč, reentr 300Kč 
 desperado: 100Kč 
 
 
Organizátor má právo na případnou změnu propozic. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

 


