Národní finále QubicaAMF Cup 2017
Zařazení turnaje :

Turnaj je otevřen pro všechny hráče bowlingu.
Turnaj je kategorie A – výsledky budou hráčům započteny do mistrovského
žebříčku ČBA

Místo konání kvalifikace:

Kvalifikace se uskuteční v Praze na Xbowling Žižkov + Best Bowling Zličín

Termíny kvalifikace a finále :

kvalifikace : pátek 8.9.2017 + sobota 9.9.2017 - Žižkov + Zličín
Semifinále + finále : sobota 9.9.2017 od 16:00 - Zličín

Kvalifikace pro finále Národního finále QubicaAMF Cup 2017 :
Každý hráč odehraje 6 her americkým způsobem, po odehrání 3 her se posune na
páru drah mezi sloupy (případně doprava) – dráhy se losují.
hrací rundy kvalifikace - viz obsazovačka na www.obsazovacky.cz a nebo na
www.bowlingweb.cz

Hlavní soutěž Národního finále QubicaAMF Cup 2017 :
Hrací systém semifinále : do semifinále postupuje 24 mužů a 12 žen ze
společného pořadí kvalifikace Žižkov + Zličín. Semifinále se hraje na součet 4
her od nuly – do superfinále postupuje 6 mužů a 4 ženy.
Termín semifinále :
sobota 9.9.2017 od 16:00 – celkem 36 hráčů po 3 hráčích na dráze a po dvou
hrách se dráhy střídají - pouze mezi sloupy - nasazení na dráhy dle losu
finále muži :
Do finále mužů postupuje celkem 6 hráčů - z toho první dva hráči postupují
přímo do závěrečného superfinále a hráči umístění na 3 + 4 + 5 + 6 místě po
semifinále si mezi sebou odehrají jednu hru, která rozhodne o dalších dvou
superfinalistech.
superfinále muži + ženy :
Do závěrečného superfinále postupují tedy celkem 4 muži + 4 ženy.
Superfinalisté odehrají 2 hry od nuly o celkové pořadí v turnaji - zvlášť hrají
muži a zvlášť ženy.
Zahájení finále : 18:30
Startovné :

Kvalifikace + semifinále + finále – 500,- Kč
Junioři do 15let : 400,- Kč

Mazání drah :

Dráhy budou vyčištěny a znova namazány po každé rundě a před semifinále.
Mazací model bude zveřejněn týden před zahájením Národní kvalifikace a bude
shodný na obou centrech. Najdete ho jak na www.bowlingweb.cz tak i na
www.czechbowling.cz

Tréning :

Před zahájením kvalifikačních a semifinálových kol mají hráči celkem 7 minut
volného tréningu.

Ceny :

1 místo muži – zajištění startu a ubytování na Světovém finále 53.ročníku QubicaAMF
Cupu v Mexiku + částečné uhrazení letenky (výše částky je závislá na počtu startujících
v české kvalifikaci - bude zveřejněno ihned po skončení Národní kvalifikace)
2 místo muži – pohár + věcná cena
3 místo muži – pohár + věcná cena
4.místo muži – cena útěchy
1 místo ženy – zajištění startu a ubytování na Světovém finále 53.ročníku QubicaAMF
Cupu v Mexiku + částečné uhrazení letenky (výše částky je závislá na počtu startujících
v české kvalifikaci - bude zveřejněno ihned po skončení Národní kvalifikace)
2 místo ženy – pohár + věcná cena
3 místo ženy – pohár + věcná cena
4.místo ženy – cena útěchy
pozn. Hráčem či hráčkou, který bude reprezentovat ČR na Světovém finále se může stát
hráč/ka, který má české občanství.
hraje se dle platných předpisů FIQ, WTBA (Evropská zóna) a ČBA
výsledkový servis sledujte on-line na www.bowlingweb.cz

Ostatní :

-

Pořadatel turnaje :

Silver Lane Alfa s.r.o.

Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund: Karel Kutina 608-862698, info@bowlingweb.cz
Obsazovačka : Aktuální obsazovačku najdete na www.obsazovacky.cz , kde se také můžete on-line přihlásit

