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1. Právo ú časti    
Turnaj je otevřen pro hráče a hráčky (dále jen ´´hráči´´) ročník 1994 a mladší.  
Výsledky jsou započítány do Bodovacího Firo-tour žebříčku. Pořadí žebříčku najdete na www.bowlingweb.cz  
Výsledky jsou započítávány do turnajového žebříčku ČBA, viz.www.czechbowling.cz 
  
2. Vedoucí sout ěže 
      Luděk Široký,  mobil : 603 99 53 63  ,  e-mail: bowlingjunior@seznam.cz 
  

3. Přihlášky do turnaje  
1.      Na webových stránkách www.bowlingjunior.cz  v rubrice „PŘIHLÁŠKY“ . 
2.      E-mailem na adrese:  bowlingjunior@seznam.cz  
3.      Telefonicky na nebo SMS na čísle: 603 99 53 63 

      Při přihlášení uveďte vždy  jméno, příjmení, ročník narození a kontaktní e-mail nebo mobil.  
 

4. Účastnický poplatek  
Účastnický poplatek 150Kč za každý start.   
Při vyšším počtu hráčů, kdy by se hrály 2 hrací rundy, je možný opravný start  v kvalifikaci, až do naplnění 
všech volných míst. Započten bude lepší výsledek z odehraných startů v kvalifikaci.  
 

5. Termíny a místa konání  
       Bowlingové centrum LUCERNA v Plzni Doubravce , Masarykova 90….začátek 11,15 hod  

 22229999.6.6.6.6.2014.2014.2014.2014    
  

6. Hrací systém turnaje  
      

V kvalifikaci  odehraje každý hráč 3hry.  

Další kola turnaje (semifinále a finále) : 

Při účasti 16 hrá čů a méně: postupuje z kvalifikace dále 8 hráčů do semifinále a hrají 1 hru. K této hře se jako druhá 
hra v semifinále připočte průměr her v kvalifikaci. Dále do finále postupují 4 hráči s nejvyšším součtem dvou her v 
semifinále.  Ve finále odehrají všichni jednu další hru, která se připočte ke hrám v semifinále. Konečné pořadí se stanoví 
podle součtu her v semifinále a finále. 

Při účasti 17-23 hrá čů : postupuje z kvalifikace dále 12 hráčů do semifinále a hrají 1 hru. K této hře se jako druhá hra 
připočte průměr her v kvalifikaci. Dále do finále postupuje 6 hráčů s nejvyšším součtem dvou her v semifinále.  Ve finále 
odehrají všichni jednu další hru, která se připočte ke hrám v semifinále. Konečné pořadí se stanoví podle součtu her v 
semifinále a finále. 

Při účasti 24 hrá čů a více : postupuje z kvalifikace dále 16 hráčů do semifinále a hrají 1 hru. K této hře se jako druhá 
hra připočte průměr her v kvalifikaci. Dále do finále postupuje 8 hráčů s nejvyšším součtem dvou her v semifinále.  Ve 
finále odehrají všichni jednu další hru, která se připočte ke hrám v semifinále. Konečné pořadí se stanoví podle součtu 
her v semifinále a finále. 

  

      7. Handicapy  

     Hráčům bude ke každé hře připočten handicap (HDC)=počet bodů ke sraženým kuželkám dle následující tabulky. 

Ročník    Muži        Ženy   Ročník    Muži        Ženy  Ročník    Muži        Ženy  
                              HDC         HDC       HDC         HDC                                            HDC         HDC 

1994              0              4   1998            12            16   2002            24            28  
1995              3              7   1999            15            19   2003            27            31 
1996              6            10   2000            18            22   2004            30            34 
1997              9            13   2001            21            25   2005            33            37 
 

8. ceny pro vít ěze: 
Poháry, diplomy, věcné ceny.     

  

9. Pořadatel si vyhrazuje  právo výkladu propozic a úprav propozic dle aktuál ní situace.   


