
   Přebor DS Brno 2021 
       Otevřený turnaj pro všechny o 30.000 Kč 

 

Místo konání: Bowling centrum Brno, Líšeňská 4515/80 
Turnaj kategorie „B“ dle kalendá ře ČBA. 

- Dosažené výkony se zapisují do vizitek hráčů a započítávají se do turnajového žebříčku ČBA 
Termín: 28.82021 
Organizátor:  Bowling Brno – kontakt: Jiří Hromek, 725 178 197, hromek@bowlingbrno.cz  

ProBowling – kontakt: Barbora Fialová, 725 785 503, barbora.fialova@hpmtec.cz 
Přihlášky na www.bowlingtournament.eu 
Výsledkový servis turnaje: www.bowlingbrno.cz 

 
Hrací systém 
 
Kvalifikace  
Každý hráč odehraje 6 her americkým způsobem. Na páru drah hraje max. 5 hráčů.  
Dle počtu hráčů a dle součtu bodů z 6 her a pomocných handicapů postupuje: 

a) do semifinále 16 hráčů při účasti 30 hráčů a více 
b) do semifinále 8 hráčů při účasti pod 30 hráčů 

 
Semifinále 
Hraje se na součet 3 her na 2 (4) párech drah vč. pomocných handicapů a jako 4. pomocná hra se 
připočítává průměr z kvalifikace. Do finále postupují 4 hráči. 
 
Finále 
Hraje se od 0 na 3 hry vč. pomocných handicapů na 1 páru drah. Po každé hře vypadne hráč 
s nejnižším skóre. 

 
Při shodnosti bodů rozhoduje: 

a) součet bodů za dosažené výkony bez handicapu 
b) vyšší maximální výkon z dosud odehraných her turnaje 
c) vyšší minimální výkon z dosud odehraných her turnaje 

 
Mimo hlavní kategorii budou hráči ocenění ještě speciálně v kategoriích: 

a) junior do 18 let 
b) žena 

 
Příprava drah 
 
Mazací model bude rekreační a bude zveřejněn týden před začátkem turnaje na stránkách BB. 
Dráhy se upravují vždy před každou kvalifikační a semifinálovou rundou. 
 
Hrací rundy 
 
Hraje se v sobotu 28.8.2021. Výběr drah bude proveden losováním. 
9:00 - 1. runda / 12:30 - 2. runda / 16:00 – semifinále / 17:30 – finále 
 



Startovné 
 
Startovné: 500 Kč 
 
Turnajové handicapy 
 
Handicapy platí beze změny po celý průběh turnaje.  

a) junior do 15 let +8 bodů 
b) žena +8 bodů 

 
Ocenění: 
 
Hlavní kategorie: 

a) při více než 100 odehraných startech:  
1.místo:  pohár + 10.000 Kč 
2.místo:  pohár + 8.000 Kč 
3.místo:  pohár + 5.000 Kč 
4.místo pohár + 3.000 Kč 
5.-8.místo 1.000 Kč 
 

b) při více než 50 odehraných startech:  
1.místo:  pohár + 8.000 Kč 
2.místo:  pohár + 6.000 Kč 
3.místo:  pohár + 4.000 Kč 
4.místo pohár + 3.000 Kč 
5.-8.místo 1.000 Kč 

 
c) při 49 a méně odehraných startech:  

1.místo:  pohár + 7.000 Kč 
2.místo:  pohár + 5.000 Kč 
3.místo:  pohár + 3.000 Kč 
4.místo pohár + 2.000 Kč 
5.-8.místo 750 Kč 

 
Nejlepší junior do 18 let a nejlepší žena budou oceněni pohárem. 
 
První „300“ bude oceněna zvláštní cenou 1000 Kč. 
 
Ostatní 
 

 Turnaj se řídí běžnými pravidly ČBA. Vypisovatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou 
úpravu nebo změnu propozic turnaje. 

 Na rezervace v den konání na serveru www.bowlingtournament.eu nemusí být již přihlédnuto, 
kontaktujte proto telefonicky organizátora. 

 Prezence na hrací rundy je ukončena 5 min před plánovaným startem hrací rundy, poté jsou 
rezervovaná místa nabídnuta přítomným náhradníkům. 

 Pro přidělení juniorských a seniorských handicapů hráči hlásí datum narození organizátorovi. 
Po odehrané kvalifikaci nebudou handicapy v průběhu příslušného turnaje dodatečně 
započítávány. 



 Organizátor si vyhrazuje právo používat fotografie účastníků turnaje, zveřejnění jmen hráčů 
ve výsledkových listinách, jako dokument v přiměřeném rozsahu zpravodajství z pořádané 
akce. 

 Vypisovatel soutěže si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy 
propozic turnaje z důvodů hráčské účasti atd. 

 
 
 

Těšíme se na Vás, Bowling Brno a ProBowling 


