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
Jägermeister – bowling tour: bude séria deviatich hracích dní pričom sa bude hrať
jeden krát do mesiaca.
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
5 hier, pričom do hodnotenia sa budú počítať len 4 hry (jedna najhoršia hra bude
anulovaná). Štvrté a ôsme kolo bude aj 9 je strike pre mužov a 8 je strike pre ženy.
(Tieto kolá budú bez handycapu). Do semifinále postúpia dvanásti hráči, ktorí budú mať
najväčší súčet bodov vrátane handycepu. V semifinále odohrajú hráči 2 hry a budú im
pridelené bonusové body podľa umiestnenia 12 hráč dostane 3 body a každý ďaľší hráč
o tri body viac, až nakoniec víťaz dostane 36 bodov. Do finále postupuje 6 najlepších
hráčov, ktorí budu mať najväčší súčet bodov vrátane bonusových bodov. Vo finále
odohrajú hráči dve hry. Hráčom budú pridelené bonusové body podľa umiestnenia
v semifinále, hráč umiestnený na šiestom mieste dostane 2 body a každý ďaľší o 2 viac,
až nakoniec víťaz dostane 12 bodov.
V prípade rovnosti bodov v kvalifikácii rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší
maximálny výkon resp. vyššia prvá hra hráča. V semifinále rozhoduje v prípade rovnosti
bodov vyššie umiestnenie v kvalifikácii a vo finále rozhoduje vyššie umiestnenie
v semifinále.
Handycap: ku kvalifikačným započítaným hrám (konečné štyri hry) majú neregistrované
ženy 40 bodov, registrované ženy 20 bodov a neregistrovaní muži 16 bodov.
Pravidlá: hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ.
V prípadných sporov rozhoduje organizátor.
Mazanie: pred kvalifikačnou rundou budú dráhy vyčistené a namazané
- zverejnenie mazania bude spolu s obsadzovačkou na stránke:
www.bowlingtournament.eu
Tréning: Pred začiatkom kvalifikácie majú hráči minimálne 6 minút tréning.
Pred začiatkom semifinále a finále majú hráči 5 minút tréning.
Štartovné: 24,- € osoba
Hráčom, ktorí nepostúpia do semifinále bude vrátené štartovné vo výške 4,- €

Ocenenia: V jednotlivých turnajových kolách Jägermeister – bowling tour

Ocenenia kola
1. Miesto vecná cena + 25,-€

pohár

2. Miesto bowlingová poukážka

pohár

3. Miesto bowlingová poukážka

pohár

4. Miesto vecná cena

-

5. Miesto vecná cena

-

6. Miesto vecná cena

-

1) Najlepšia žena
2) Víťaz kvalifikácie
3) Najvyšší výkon
4) Posledné miesto

– bowlingova poukážka
– vecná cena
– vecná cena
– vecná cena

Ocenenia: Celej Jägermeister – bowling tour
(odohraných min. 50% zo zápasov – minimálne 6 kôl)

Ocenenia celej „Jägermeister – bowling tour“
1. Miesto Jäger + 150,-€

bowlingová poukážka

2. Miesto vecná cena

bowlingová poukážka

3. Miesto vecná cena

bowlingová poukážka

4. Miesto vecná cena

bowlingová poukážka

5. Miesto vecná cena

bowlingová poukážka

1) Najlepšia žena – vecná cena
2) Najvyšší výkon – vecná cena
3) Vyhodnotenie venčekov - prvé tri miesta – vecná cena

Hracie dni Jägermeister - bowling tour
2020
Kolo

Hracie dni

OD

Dráhy

1.

25.01.2020

14:oo

1 - 10

2.

29.02.2020

14:oo

1 - 10

3.

28.03.2020

14:oo

1 - 10

4.

25.04.2020

14:oo

1 - 10

5.

30.05.2020

14:oo

1 - 10

3.

27.06.2020

14:oo

1 - 10

4.

25.07.2020

14:oo

1 - 10

5.

15.08.2020

14:oo

1 - 10

6.

26.09.2020

14:oo

1 - 10

7.

31.10.2020

14:oo

1 - 10

8.

21.11.2020

14:oo

1 - 10

9.

12.12.2020

14:oo

1 - 10

