
MD-BAVARIA SUMMER TOUR 

 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
• Vypisovateľ 

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

MD-Bavaria Žilina, s.r.o., Bytčická 82, 010 01 Žilina 

• Termín 
o 1. turnaj   25.7. - 27.7.2019 

o 2. turnaj  8.8. - 10.8.2019 

o 3. turnaj  22.8. - 24.8.2019 

o 4. turnaj   5.9. - 7.9.2019 

o 5. turnaj  19.9. - 21.9.2019 

o Veľké Finále  5.10.2019 

 

• Účastnícky poplatok-Štartovné 

o Štart   20€ 

o Re-štart  15€ 

o Juniori   15 € 

o Veľké finále  20 € 

 

• Ceny Veľké Finále 

1. Miesto  Zapožičanie  BWM na víkend + 250 €  

2. Miesto  300 € nebo 15 hodín s trénerom + dráha  

3. Miesto  200 € 

4. Miesto  100 € 

5. Miesto  100 € 

Ďalej bude vyhlásenie kategórie Najvyšší náhod a Najlepší Junior. 

 

• Ceny 1. – 5. kolo 

 

30 % zo štartovného ide na ceny 

 

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 

Ďalej bude  vyhlásenie  kategórie Najvyšší náhod a Najlepší Junior. 



 

• Rundy 1. -5. turnaj 

o Štvrtok 1.Runda  17:00 – 19:30 

o Piatok 2.Runda  17:00 – 19:30 

o Sobota  3.Runda  9:00 – 11:30 mazanie 

4.Runda  12:00 – 14:30 mazanie 

5.Runda  15:00- 17:30 mazanie 

1. Kolo KO  18:00 – 18:20 

2. Kolo KO  18:20 – 18:40 mazanie 

3. kolo KO  19:00 –19:20 

Štvrťfinále  19:20 – 19:40 

Semifinále  19:40 – 20:00 

o 3. miesto a Finále 20:00 – 20:30 

 

• Rundy Veľké Finále 

 

o Sobota  1.runda  10:00 – 12:30 mazanie 

2.runda  13:00 - 15:30 mazanie 

1. Kolo KO  16:00 – 16:20 

2. Kolo KO  16:20 – 16:40 mazanie 

3. kolo KO  17:00 – 17:20 

Štvrťfinále  17:20 – 17:40 

Semifinále  18:40 – 19:00 

o 3. miesto a Finále 19:00 – 19:30 

   

• Právo účasti 

o Právo zúčastniť sa turnaja majú registrovaní aj neregistrovaní hráči, narodení do 1. 1. 

2010. 

• Prihlášky 

o Hráči sa  môžu prihlasovať na obsazovačke: 

http://slovakbowling.vps.websupport.sk/rezervacie/entry.php?id_turnaj=846 

o Prostredníctvom Josefa Macháčka. Mobil: +421 948 302 533  

E-mail: machacek@bowlingacademy.sk 

o Uzávierka prihlášok je posledný deň konania turnaju.  

 

TECHNICKE USTANOVENIA 
• Predpis 

o Hra sa  podľa platného Súťažného poriadku SBwZ, prípadne ďalších interných 

predpisov  a smerníc, nestanovia tieto propozície inak. 

 

 

http://slovakbowling.vps.websupport.sk/rezervacie/entry.php?id_turnaj=846


• 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 dvoch dráhach, ktoré si vylosuje, 

ďalšie 3 hry odohrá hráč na ďalších dvoch dráhach podľa pokynov organizátora. 

o Ženy a juniori do 15 rokov majú priznaný handicap 8 bodov na hru. 

o O poradie v 1. kole turnaja rozhoduje celkový súčet z odohraných šiestich hier 

vrátane priznaných handicapov, v prípade rovnosti celkového počtu zhodených 

kolkov rozhoduje o poradí: 

a) vyšší dosiahnutý náhod 

b) vyšší najnižší dosiahnutý náhod 

c) prípadne ďalší vyšší či nižší najnižší náhod 

• 1. a 2. kolo KO 

o Do 1. a 2. kola KO postupuje 32. hráčov, hráči budú zaradení do pavúka systémom 1. 

s 32., 2. s 31., 3. s 30., 4. s 29. …atď. 

o 1. a 2. Kolo sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava 

priznaný HDC 

o Do ďalšieho kola KO postupuje hráč, ktorý bude mať vyšší počet bodov z dvoch hier 

o Do 1. kola nastúpia hráči na 1. – 8. miesto a ich súperi 

o Do 2. kola nastúpia hráči na 9. – 16. miesto a ich súperi 

• 3. kolo KO 

o Do 3. kola KO postupuje 16. hráčov, z predchádzajúcich dvoch kôl. 

o 3.kolo sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava priznaný 

HDC 

o Do ďalšieho kola KO postupuje hráč, ktorý bude mat vyšší súčet výsledkov z dvoch 

hier. 

• Štvrťfinále KO 

o Do štvrťfinále KO postupuje 8. hráčov, z predchádzajúceho kola. 

o Štvrťfinále sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava 

priznaný HDC 

o Do semifinále kola KO postupuje hráč, ktorý bude mat vyšší súčet výsledok z dvoch 

hier. 

• Semifinále KO 

o Do Semifinále KO postupujú 4. hráči, z predchádzajúcich dvoch kôl. 

o Semifinále sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom ,hráčom sa započítava 

priznaný HDC 

o Finále si zahrajú 2. hráči, ktorí budú mat vyšší súčet výsledkov z dvoch hier. 

o Zápas o 3. miesto si zahrajú prehraní hráči zo semifinále. 

• O 3. miesto a Finále KO 

o  0 3. Miesto hrajú 2. hráči, ktorí prehrali svoje súboje v semifinále 

o Finále hrajú 2. hráči, ktorí vyhrali svoje súboje v semifinále 

o O 3.miesto a Finále sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom je 

započítava priznaný HDC 

 



 

 

 

 

 

 

• Pravidla postupu do Veľkého Finále 

o Do Veľkého Finále postupuje 32. hráčov, ktorí získali najväčší počet bodov z odohraných 

turnajov. Tabuľka udeľovania bodov je pripojená v prílohe. 

o K postupu do Veľkého Finále musíte odohrať aspoň 3. turnaje z 5. 

 

• Veľké Finále 

 

• 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 páru dráh, ktoré si vylosuje, ďalšie 3 

hry odohrá hráč na ďalšom páre dráh podľa pokynov organizátora. 

o Ženy a juniori do 15 rokov majú priznanú handicap 8 bodov na hru. 

o O poradie v 1. kole turnaja rozhoduje celkový súčet z odohraných šiestich hier 

vrátane priznaných handicapov, v prípade rovnosti celkového počtu zhodených 

kolkov rozhoduje o poradí: 

a)vyšší dosiahnutý náhod 

b)vyšší najnižší dosiahnutý náhod 

c)prípadne ďalší vyšší či nižší najnižší náhod 

• 1. a 2. kolo KO 

o Do 1. a 2. kola KO postupujú všetci 32. hráči, hráči budú nasadení do pavúka 

systémom 1. s 32., 2. s 31., 3. s 30., 4. s 29. …atď. 

o 1. a 2. kolo sa hrá na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava 

priznaný HDC 

o Do ďalšieho kola KO postupuje hráč, ktorý bude mať vyšší súčet výsledkov z dvoch 

hier. 

o Do 1. kola nastúpia hráči na 1. – 8. miesto a ich súperi 

o Do 2. kola nastúpia hráči na 9. – 16. miesto a ich súperi 

• 3. kolo KO 

o Do 3. kola KO postupuje 16. hráčov, z predchádzajúcich dvoch kôl. 

o 3.kolo sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava priznaný 

HDC 

o Do ďalšieho kola KO postupuje hráč, ktorý bude mat vyšší súčet z dvoch hier. 

• Štvrťfinále KO 

o Do štvrťfinále KO postupuje 8. hráčov, z predchádzajúceho kola. 

o Štvrťfinále sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava 

priznaný HDC 



o Do semifinále kola KO postupuje hráč, ktorý bude mat vyšší súčet z dvoch hier. 

• Semifinále KO 

o Do Semifinále KO postupujú 4. hráči, z predchádzajúcich dvoch kôl. 

o Semifinále sa hra na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa započítava 

priznaný HDC 

o Finále si zahrajú 2. hráči, ktorí budú mat vyšší súčte výsledkov z dvoch hier. 

o Zápas o 3. miesto si zahrajú prehraní hráči zo semifinále. 

• O 3. miesto a Finále 

o 0 3. miesto hrajú 2. hráči, ktorí prehrali svoje súboje v semifinále 

o Finále hrajú 2. hráči, ktorí vyhrali svoje súboje v semifinále 

o 3. miesto a Finále sa hrá na súčet 2 hier americkým spôsobom, hráčom sa 

započítava priznaný HDC 

 

• Rôzne 

o Mazací model bude zverejnený  vždy minimálne 14 dní pred zahájením turnaja, bude  

sa na herni mazať týždeň pred začiatkom turnaja. Každý turnaj bude mať iné 

mazanie. Na konci posledného turnaja bude vylosovaný mazací model na Veľké 

Finále. Losovať sa bude z mazacích modelov na ktorých sa už hralo.  

o V hracom priestore platí zákaz požívať alkoholické nápoje, 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 sa oficiálne neprihlásil na 

turnaj. 

o Úpravu povrchu bowlingovej gule pomocou abralonu a iných zdrsňujúcich, alebo 

leštiacich pomôcok, ktoré sú na zozname schválených výrobkov, je možné spraviť iba 

v priebehu tréningu za predpokladu, že sa vykoná mimo hrací priestor. 

• Ostatné 

o Vypisovateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. 

o Záväzný a konečný výklad propozícií vykonáva vypisovateľ turnaja. 

 


