
OLOMÓCKÁ DRŽGREŠLE      
2014-2015 

Propozice turnaje 

 
 

Místo konání: Bowland bowling center (OC Galerie Šantovka) 

 
Termín konání: 12.10.2014, další termíny budou doplněny 

 
Startovné: 350,-Kč 

 
Organizační zajištění: Jan Spáčil 

 
Přihlášky: www.bowlingtournment.eu 

 
Zařazení turnaje: Turnaj je zařazen do kategorie „B“ žebříčku ČBA.  

 
Výsledkový servis: www.bowling.estranky.cz 
 
Hrací systém turnaje:  

V kvalifikaci hráč odehraje 4hry na vylosované dráze. Do finále postupuje 16 hráčů podle součtu bodů včetně hedikapu. 
Finále se hraje na 3 hry od nuly včetně hedikapu. Jako čtvrtá hra se hráči započítává 50% bodů dosažených v kvalifikaci. 
Při shodnosti bodů rozhoduje o umístění a pořadí v jednotlivých částech turnaje vyšší dosažený výkon. 
Při opakovaném startu (reentry) se do hodnocení turnaje počítá vždy lepší dosažený výsledek. 
 
Časový harmonogram turnaje:  

1. Runda – 9:00 – 10:00  
2. Runda – 10:15  – 11:15 

Finále – 11:30 – 13:00 
 

 
Mazání: Bourbone Street Kegel Pattern 

Úprava drah je jen před první rundou! 
 
Ocenění: 

1. místo: 800,-Kč 
2. místo: 400,-Kč 
3. místo: 350,-Kč 

   
Hendikep: 

Handikepy platí po celý průběh turnaje. Přičítají se při každé odehrané hře a jsou určovány z hráčského průměru ve 
sportovním žebříčku ČBA. Pokud hráč není ve sportovním žebříčku, použije se průměr z turnajového.  
 
- průměr 190 a více – 0 bodů 
- průměr 185,00 – 189,99 – 5 bodů 
- průměr 180,00 – 184,99 – 10 bodů 

- průměr 175,00 – 179,99 – 15 bodů 
- průměr 170,00 – 174,99 – 20 bodů 
- průměr 165,00 – 169,99 – 25 bodů 
- průměr 160,00 – 164,99 – 30 bodů 
- průměr 159,99 a méně - 35 bodů 
- ženy - 8 bodů 
- junioři do 15 let – 8 bodů 
- hráči Amatérské Bowland ligy a Podnikové Bowland Ligy – 5 bodů bonus ke každé hře. 
 
Hráčům, kteří nejsou v žádném žebříčku ČBA se uděluje startovací hendikep. Handicap je přidělen dle výkonů z 
odehraného průměru v kvalifikaci turnaje, dle kritérií výše.  
 
Jackpot: 

Losování Olomócké Držgrešle 
Z každého startovného jde 20,-Kč do „Jackpotu“. Na konci kvalifikace se vylosuje číslo, mezi nejnižší a nejvyšší hrou 
zahranou v kvalifikaci (bez hedikepu). V případě, že vylosované číslo dosáhl někdo s hráčů, vyhrává „jackpot“ . V 
případě, že nikdo takového náhozu nedosáhl, „jackpot“ se posouvá do dalšího turnaje.  
 
 
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy propozic turnaje. 


