
           

                                                                                          

 

Jägermeister – bowling tour: bude séria dvanástich hracích dní pričom sa bude 

hrať jeden krát do mesiaca. Z jedenástich kôl bude vyčlenených 10% štartovného:  

- 12 kolo bez štartovného (pre hráčov, ktorí odohrajú aspoň 80% kôl) - navýšenie 

prémií výhry - welcome drink - guláš a pagáče. Každé kolo bude bodované podľa 

poradia v akom hráči skončia po odohraní finálovej časti. Napríklad pri zúčastnení 

sedemnástich hráčov bude mať: 1 = 25b., 2 = 20b., 3 = 15b. a následne každý 

v poradí o bod menej. 

Účastníci turnaja: turnaj je otvorený pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov. 

Systém hry: každý hráč odohrá systémom AMERIKA na vopred určenom páre dráh 

7 hier, pričom do hodnotenia sa bude počítať len 5 hier (dve najhoršie budú 

anulované). Tretie, šieste a deviate kolo bude aj 9 je strike pre mužov a aj 8 je strike 

pre ženy. (Tieto kolá budú bez handycapu). Do finále postupujú desiati hráči, ktorí 

budú mať najväčší súčet bodov vrátane handycepu. Finále odohrajú desiati hráči na 

dve hry systémom AMERIKA. 

Hráčom budú pridelené bonusové body podľa umiestnenia v základnej časti 

nasledovne: 10 = 3 body a každý ďalší hráč o tri body viacej t.j., že víťaz kvalifikácie 

bude mať 30 bodov. 

Handycap: na celú základnú časť majú ženy 50 bodov, registrované ženy 30 bodov 

a neregistrovaný muži 30 bodov. 

Pravidlá: hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených  

SBwZ. V prípadných sporov rozhoduje organizátor. 

Mazanie: nepárne kolo – BBL a 2 liga, párne kolo ťažké športové   

Štartovné:  30,- € osoba 

 

Ocenenia:  v hracom kole Jägermeister – bowling tour 

 

 

                            
 

 

  1) Najlepšia žena – bowlingova poukážka 

  2) Víťaz kvalifikácie – Jägermeister 

  3) Najvyšší výkon – Jägermeister 

  4) Posledné miesto – Jägermeister 

1. Miesto Jäger + 50,-€ pohár 

2. Miesto Jäger + 30,-€ pohár 

3. Miesto Jäger + 20,-€ pohár 

4. Miesto Jäger + vecná cena trofej 

5. Miesto Bowlingová pouk. trofej 

Organizátor: Martin Weber 
Bližšie info: http://bowlingba.sk/    
Vedúci turnaja: Martin Weber, 0910 909 254 
Termín konania: Hracie dni viď. tabuľka 
Miesto konania: BNC, Turbínova 1, 

BBABratislava 

http://bowlingba.sk/


 
 
 
Ocenenia:  Celej Jägermeister – bowling tour 

 
 

                      
 
 

 
  1) Najlepšia žena – trofej + Jägermeister 

  2) Najvyšší výkon – trofej + Jägermeister 

 

 

 

 

Hracie dni Jägermeister - bowling tour 
2016 

Kolo Hracie dni  OD Dráhy 

1. 09.01.2016 14:oo 1-10 

2. 06.02.2016 14:oo 1-10 

3. 05.03.2016 14:oo 1-10 

4. 09.04.2016 14:oo 1-10 

5. 07.05.2016 14:oo 1-10 

6. 11.06.2016 14:oo 1-10 

7. 09.07.2016 14:oo 1-10 

8. 06.08.2016 14:oo 1-10 

9. 10.09.2016 14:oo 1-10 

10. 08.10.2016 14:oo 1-10 

11. 05.11.2016 14:oo 1-10 

12. 10.12.2016 14:oo 1-10 

 

1. Miesto  Jäger – televízor Bowl. pouk. 

2. Miesto  Jäger – darč. kôš Bowl. pouk. 

3. Miesto  Jäger – darč. kôš Bowl. pouk. 

4. Miesto  Jäger – darč. kôš Bowl. pouk. 

5. Miesto  Jäger – darč.  kôš Bowl. pouk. 


