
PARDUBICKÝ LETNÍ POHÁR  2014
                                                                     1. Termíny turnajů 
                                         
   pondělí 14.7. , pondělí 28.7. , pondělí 11.8. a pondělí 25.8. 2014
                                                  
                                                                              2. Ceny
 
                                             1. místo – BOWLINGZONE šek v hodnotě 500 Kč
                                             2. místo -  BOWLINGZONE šek v hodnotě 300 Kč
                                             3. místo -  BOWLINGZONE šek v hodnotě 100 Kč
                                             4. místo –  lahev vína 
                                             5. místo -   lahev vína 

                                                    3. Místo konání a propozice turnaje 

 Turnaje PARDUBICKÝ LETNÍ POHÁR 2014  se konají v bowlingovém centru BOWLINGZONE
                             
                                         Kvalifikace  -  18:00 hodin  24 hráčů na 12 drahách 
                             Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR (Firo-Tour).
                                       
                                                                         4. Hrací systém    
      

Kvalifikace – hráči odehrají 3 hry na vybrané dráze.

Po odehrání kvalifikace bude každému hráči přidělen handicap dle umístění. Hráč 
na 4.místě dostane 1 bod na 5.místě 2 body až 24 hráč dostane 21 bodů na hru.

      
                  Finále – hrají všichni  hráči  na součet 3  her od nuly + handicap + kvalifikace
                                 Hráči se posunou na dráhu přes podavač

                                                                    5. Doplňkové soutěže 
Do každé sady kuželek na dráze  je vložena jedna červená kuželka . Pokud se tato kuželka postaví na první hod 
(tzv. do plných) na pozici kuželky č.1 a hráč zahraje strike, tak získává drobnou cenu.

                                                                    6. Celkové hodnocení
                                    
           1. cena – poukázka v hodnotě 1500 Kč na odběr zboží  v bowlingshopu PERFECTGAME
           2. cena -  poukázka v hodnotě 1000 Kč na odběr zboží  v bowlingshopu PERFECTGAME
           3. cena -  poukázka v hodnotě   500 Kč na odběr zboží  v bowlingshopu PERFECTGAME

                                                               7. Přihláška a startovné

Přihláška nabývá platnosti po uhrazení startovného 350,- Kč za jednotlivý turnaj. Registrace je možná 
na www.obsazovacky.cz  nebo na telefonním čísle 608445377.

                                                       8. Právo změn a platnost rozhodnutí
Organizátor turnaje má právo provést změny propozic, termínů, místa konání, hracího systému, 
startovného, včetně odvolání jednotlivého turnaje v případě vyšší moci, z důvodu bezpečnostních nebo 
příkazů úředních.
V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje. Tyto propozice jsou 
závazné pro všechny účastníky turnaje. Zaplacením startovného na jednotlivých turnajích vyjadřují 
hráči souhlas s propozicemi turnaje  PARDUBICKÝ LETNÍ POHÁR 2014. 

                               

                                       

               

http://www.obsazovacky.cz/

