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VETERÁN CUP 2015 
IX. ročník 

 
Organizátor:  BK Citybowling Poprad 

 

Zodpovedné osoby: 

Ing. Jurinyi Ľudovít      –  0901 900 457 

Ing. Lendácky Igor       –  0911 348 231 

 

Miesto konania: 

Bowling center – OC MAX Poprad 

 

Termín konania a štartovné: 

20.11.2015 – 1.runda o 16.30 hod 

21.11.2015 – 2.runda o 09.30 hod,  3.runda o 12.30 hod. (pre hráčov zo vzdialenosti 

nad 100 km) 

Štartovné – 15,- EUR (v cene je kotlíkový guláš podávaný v sobotu 21.11.2015) 

 

Právo účasti: 

Zase po roku pripravujeme najstarší turnaj pre seniorov VETERAN CUP 2015, 

ktorý tento rok bude mať už deviate  pokračovanie. Turnaj je otvorený pre 

registrovaných aj neregistrovaných hráčov. Podmienkou účasti je, aby hráč mal v 

deň konania 50 rokov a viac.  

Systém hry: 

 Kvalifikácia: hráči odohrajú 6 hier na vylosovanom páre dráh systémom 

„Amerika“. Minimálny počet hráčov na páre dráh sú traja hráči, maximálne piati 

hráči. 

Semifinále: do semifinále postupuje 20 hráčov s najvyšším súčtom zhodených 

kolkov vrátane handicapov  po odohraní kvalifikácie. Prenos  z kvalifikácie  je 30% 

z dosiahnutého priemeru v kvalifikácii. 

 Každý hráč odohrá 3 hry systémom „Amerika“ na vybranom páre dráh. Dráhy si 

vyberajú hráči podľa umiestnenia v kvalifikácii.  

Finále: do finále postupuje prvých 16  hráčov s najvyšším súčtom zhodených kolkov  

vrátane  handicapov, s prenosom 50% z dosiahnutého priemeru zo semifinále.  

Finále sa bude hrať na súčet troch hier na vybranom páre dráh podľa poradia v 

semifinále. Víťazom sa stáva hráč z najvyšším súčtom v prípade  rovnosti sa berie 

najvyšší náhod vo finálovej hre, ak aj tam bude rovnaký tak zo semifinále, z 

kvalifikácie. 
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Handicapy: 

Ženám sa priznáva handicap 8 kolkov na hru. Všetkým hráčom (mužom aj ženám) 

sa priznáva handicap od 58 rokov 1 bod za každý rok nad 58 rokov včítane 

dosiahnutých  v roku 2015 

 

  

Mazanie:        bude zverejnené týždeň pred termínom začiatku turnaja 

 

Registrácia:    www.bowlindtournament.eu  

 

Tréning: 

Pred začatím kvalifikácie 10 min.  Pred začatím semifinále 7 min.  Pred začatím 

finále 2 skúšobné framy. 

 

Ocenenia: 

1.až 6. miesto – pohár + vecná cena, najvyšší náhod a najlepšia žena – plaketa 

Každý hráč bude zaradený do losovania tomboly o vecné ceny. 

 

Upozornenie: 

 Počas turnaja je neprípustné v hracom priestore fajčiť, konzumovať alkoholické 

nápoje, doping a bezdôvodne opúšťať hrací priestor. Ďalej je neprípustné používanie 

nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. 

Taktiež nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním.  

http://www.bowlindtournament.eu/

