
VI. ROČNÍK 

BOWLING TOUR MESTA POPRAD 

2016 – 2017 
 

Organizátor: 

BK Citybowling POPRAD 

 

Zodpovedné osoby: 

Ing. Jurinyi Ľudovít, č. t. +421 905 900 457 (jurinyi@avan.sk) 

Krul Ľubomír,           č. t. +421 908 337 126 (lubomir.krul@gmail.com) 

 

Miesto konania: 

Bowling center – OC MAX Poprad 

 

Termín konania: 

I. kolo jesenné:  

28.9.2016, 12.10.2016, 26.10.2016, 09.11.2016, 23.11.2016, 07.12.2016.  

II. kolo zimné:   
11.1.2017, 25.01.2017, 08.02.2017, 22.02.2017, 15.03.2017, 29.03.2017. 

III. kolo jarné:  

12.04.2017, 19.04.2017, 10.05.2017, 24.05.2017, 07.06.2017, 21.06.2017. 

 

Právo účasti: 

Turnaj je otvorený pre registrovaných a aj neregistrovaných hráčov. Minimálna účasť 

je 14 hráčov (kat. „A“ i „B“ spolu). V opačnom prípade sa turnaj ruší.   

 

Kategórie hráčov:  A- kategória – registrovaní hráči v SBwZ 

     B- kategória – neregistrovaní hráči v SBwZ 

Systém hry: 

Spolu sa odohrá 18 turnajov  v troch blokoch po 6 turnajov. Jednotlivé bloky - jeseň, 

zima, jar budú vyhodnocované jednotlivo. Do vyhodnotenia sa budú započítavať 

body z piatich najlepších výsledkov turnajov. Viac v kapitole bodovanie 

a vyhodnotenie. 

 

Kvalifikácia: Každý hráč odohrá 6 hier systémom Amerika.  V prípade rovnosti 

bodov vrátane handicapu, rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá 

hra hráča. Začiatok kvalifikácie je o 16.00 hod. Druhá kvalifikácia o 18.30 hodine. 

 

Finále: Do finále postupujú šiesti hráči v kategórii „A“ a ôsmi hráči v kategórii „B“ 

s najvyšším súčtom bodov po odohraní kvalifikácie. Hrá sa systémom roll of.   

Kategória „A“ a kategória „B“ hrajú na rozdielnych stavačoch. 

 

Bodovací systém: 

Body budú prideľované na každom turnaji jednotlivo a to takýmto spôsobom. Prvý 

hráč získava 40 bodov, druhý v poradí 39 bodov, tretí 38 bodov, štvrtý už iba 36 

bodov, aby hráči umiestnený na popredných priečkach získali výhodu umiestnenia.  
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Ostatným podľa poradia sa uberajú body po jednom. Zvlášť sa vyhodnocuje 

kategória „A“ a „B“. Taktiež sa vyhodnocuje zvlášť jesenná, zimná a jarná časť. Na 

konci bude vyhodnotená celá sezóna, a to všetky tri časti spolu. 

 

Handicap: 

Ženy 8 kolkov, juniori do 15 rokov 8 kolkov handicap ku každej hre vo všetkých 

častiach turnaja. Rovnako v kategórii „A“ i kategórii „B“. 

 

Mazanie: 

Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred kvalifikačnými rundami. Pred každým 

turnajom to určí organizátor.    

 

Tréning: 

Pred začiatkom každej turnajovej časti majú hráči minimálne 2 skúšobné frame na 

každej dráhe.  

 

Ocenenia v jednotlivých turnajoch a kolách kategória „A“ i „B“: 

 

Turnaje:  1. miesto: vecná cena a hodina bowlingu  

  2. miesto: vecná cena a 1 hodina bowlingu  

  3. miesto: 1 hodina bowlingu  

Jesenné, zimné, jarné kolo – umiestnenie od 1.- 3. miesto – pohár 

 

Celkový víťaz: - pohár – štartovné na turnaj (Bowler mesta Poprad na rok 2017) 

II. - pohár – štartovné na turnaj 

III.- pohár – štartovné na turnaj  

Rovnako v kategórii „A“ i „B“. 

V závere Tour bude tombola o 10 bowlingových gúľ. Podmienkou zaradenia do 

tomboly je účasť minimálne na 10 turnajoch. 

 

Štartovné: 

Účastnícky poplatok: 12 EUR + 1 EURO doplnková hra o JACKPOT (najvyšší 

náhod v kole). 

 

 

Upozornenie: 

Je neprípustné v hracom priestore fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, doping 

a bezdôvodne ho opúšťať. Ďalej je neprípustné používanie nepovolených 

prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. 

Takisto nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do 

cudzieho rozbežiska, hlasitým pokrikovaním a podobne).  

 

 


