
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
 Vyhlasovateľ 

Bowling Academy s.r.o., Kamenná 3, 010 01, Žilina 
 

 Termín 
21. - 23.2.2019 
 

 Účastnícky poplatok/Štartovné 
o Štart 20 € 
o Re-štart 15 € 
o Juniori 15 € 

 
 Ceny 

Polovica zo štartovného ide na ceny pre víťazov 
1. miesto  40 % € + pohár 
2. miesto  30 % € + pohár 
3. miesto  10 % € + pohár 
4. miesto   5 % € + pohár 
5. miesto  5 % € + pohár 

 

1. miesto - žena  10 % € + pohár 
 

Vyhlásime aj kategórie Najvyšší nához a Najlepší Junior. 
 

Turnaj je zakončený rautom a voľnou zábavou, kde si budete môcť vyskúšať jedinečný 
systém Specto. 

 
 
 Rundy 

o Štvrtok  1. runda  17:00 – 19:00 
o Piatok 2. runda  17:00 – 19:00 
o Sobota  3. runda  9:00 – 11:00 mazanie 

4. runda  11:30 – 13:30 mazanie 
5. runda  14:00 – 16:00 mazanie 
Štvrťfinále    16:30 – 17:30 
Semifinále  17:45 – 18 :45 
Finále   19:00 – 20:00 
Vyhlásenie a raut  20:00 

 
 
 



 Pre koho je turnaj určený? 

o turnaj je určený pre všetkých registrovaných aj neregistrovaných hráčov narodených do 
1. 1. 2010. 

 

 Prihlášky 
o Hráči sa môžu prihlasovať prostredníctvom kontaktov 

Josef Macháček 
mobil: +421 948 302 533  
e-mail: machacek@bowlingacademy.sk 

o Uzávierka prihlášok: deň pred začiatkom turnaja 
 
 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 Predpis 

o Hrá se podľa platného Súťažného rádu SBwZ, prípadne ďalších interných predpisov 

a smerníc, pokiaľ neustanovia tieto propozície inak. 

 Systém 
o Na turnaji odohrá každý hráč v 1. kole celkom 6 hier. 
o Pred zahájením bloku hier majú hráči právo na spoločný tréning v rozsahu 10 min. 
o Prvé 3 hry odohrá hráč americkým spôsobom na páre dráh, ktoré si vylosuje, ďalšie 3 

hry odohrá hráč na ďalšom páre dráh podľa pokynov organizátora. 
o Ženy a juniori do 15 rokov majú priznaný handicap 8 bodov na hru. 
o O poradí v 1. kole turnaje rozhoduje celkový súčet z odohraných šiestich hier vrátane 

priznaných handicapov, v prípade rovnosti celkového počtu zhodených kužeľov 
rozhoduje o poradí: 

a) vyšší dosiahnutý nához 
b) vyšší najnižší dosiahnutý nához 
c) prípadne ďalší vyšší či vyšší najnižší nához 

 
 Štvrťfinále 

o Do štvrťfinále postupuje 16. hráčov z 1. kola, a to tí, ktorí sa umiestnili od 9. do 24. 
miesta 

o Štvrťfinále se hrá na 3 hry americkým spôsobom na páre dráh, ktoré si hráč vylosuje. 
o O poradí v štvrťfinále rozhoduje celkový súčet z odohraných 3 hier vrátane priznaných 

handicapov plus priemer z 1. kola vrátane handicapov. V prípade rovnosti celkového 
počtu zhodených kuželov rozhoduje o poradí: 

a) vyšší dosiahnutý nához 
b) vyšší najnižší dosiahnutý nához 
c) prípadne ďalší vyšší či vyšší najnižší nához 

 



 Semifinále 
o Do semifinále postupuje 8 najlepších hráčov z 1. kola a 8 najlepších hráčov zo 

štvrťfinále. 
o Semifinále se hrá na 3 hry americkým zpôsobom na páre dráh, ktoré si hráč vylosuje. 
o O poradí v Semifinále rozhoduje celkový súčet z odohraných 3 hier vrátane priznaných 

handicapov plus priemer z 1. kola vrátane handicapov. V prípade rovnosti celkového 
počtu zhodených kuželov rozhoduje o poradí: 

a) vyšší dosiahnutý nához 
b) vyšší najnižší dosiahnutý nához 
c) prípadne ďalší vyšší či vyšší najnižší nához 

 
 Finále 

o Do finále postupuje 8 najlepších hráčov ze semifinále. 
o Hrá sa od nuly 
o Finále se hrá na 3 hry americkým spôsobom na páre dráh, ktoré si hráč vyberie. Výber 

se realizuje podľa poradia v semifinále. Prvú dráhu si vyberá hráč, ktorý skončil 
v semifinále prvý, druhú dráhu si vyberá hráč, ktorý skončil druhý atd.. 

o O poradí vo finále rozhoduje celkový súčet z odohraných 3 hier vrátane priznaných 
handicapov. V prípade rovnosti celkového počtu zhodených kuželov rozhoduje o poradí: 

a) vyšší dosiahnutý nához 
b) vyšší najnižší dosiahnutý nához 
c) prípadne ďalší vyšší či vyšší najnižší nához 

o Turnaj vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov vo finálovej časti 
 

 Rôzne 

o Mazací model bude Burbon street a bude sa v Bowling Academy mazať týždeň pred 

začiatkom turnaja. 
o V hracom priestore platí zákaz požívania alkoholických nápojov, všetkých druhov 

elektronického spaľovania nikotínu a dopingových prostriedkov. 
o Ako sparing partner môže hrať len taký hráč, ktorý už odohral turnaj a je vo výsledkovej 

listine daného turnaja, prípadne hráč, ktorý se oficiálne neprihlásil na turnaj. 
o Úpravu povrchu bowlingovej gule pomocou abralonov a iných zdrsňujúcich alebo 

leštiacich pomôcok, ktoré sú na zozname schválených výrobkov, je možné previezť iba 
v priebehu tréningu za predpokladu, že se realizuje mimo herný priestor. 
 

 Ostatné 
o Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. 
o Záväzný a konečný výklad propozícií realizuje vyhlasovateľ turnaje. 


