
II. ROČNÍK 

LETO V CHLÁDKU 2017 
Organizátor: 

BK Citybowling POPRAD 
 

Zodpovedné osoby: 

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

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

Miesto konania: 

Bowling center – OC MAX Poprad 
 

Termín konania: 

02.07.2017, 16.07.2017, 30.07.2017, 17.08.2017, 23.08.2017 
 

Právo účasti: 

Turnaj je otvorený pre registrovaných a aj neregistrovaných hráčov, bez rozdielu kategórií.  

Dráhy si hráči vyberajú podľa toho ako budú prichádzať. 
 

Systém hry: 

Spolu sa odohrá 5 turnajov. Stačí ak zhodíte 9 kolov a bude vám zapísaný STRIKE.  

Kvalifikácia: každý hráč odohrá 6 hier systémom Amerika.  V prípade rovnosti bodov vrátane handicapu, 

rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča. 

Semifinále: do semifinále postupuje 16 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní kvalifikácie. Každý 

hráč odohrá 3 hry systémom Amerika s prenosom 50% z nahraných bodov v kvalifikácii.  

Finále: do finále postupujú 8 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní semifinále. Hrá sa na dve hry od 

nuly.   

Jackpot: doplnková hra o jackpot sa hrá iba v kvalifikačných rundách, a vsadený jackpot ja platný iba 

na rundu, v ktorej bol uhradený. To znamená, že hráči, ktorí sa zúčastňujú REENTRY štartu a chcú 

súťažiť o jackpot v oboch rundách, zaplatia vklad jackpotu vo výške 2x 1€. 
 

Handicap: 

Ženy a juniori do 15 rokov majú 8 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja. 
 

Mazanie: 

Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred kvalifikačnými rundami a pred semifinále. Pred finále sa dráhy 

nepremazavajú. 
 

Tréning: 

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

Ocenenia v jednotlivých turnajoch a kolách: 

Turnaje:  1. miesto: Vecná cena a hodina bowlingu,  

  2. miesto: Vecná cena a hodina bowlingu,   

3. miesto: Vecná cena 

Tombola:  1x Excentrická bowlingová guľa, 2x Vecná cena 

300 bodov: 1x fľaša vína Mrva&Stanko ROSE pre hráča, ktorý ako prvý hodí 300 bodov bez handicapu 

                        v každej kvalifikačnej runde.  
 

Štartovné: 

Účastnícky poplatok: 12,- EUR + 1,- EURO doplnková súťaž o JACKPOT 
 

Upozornenie: 

Je neprípustné v hracom priestore fajčiť 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).  
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