
    

Kompstav Kompstav Kompstav Kompstav Bowling Bowling Bowling Bowling OpenOpenOpenOpen    

celková dotace pro rok 2015 ve výši 250 000,- Kč 

Propozice pro rok 2015 

 

Série 2015 se skládá z devíti turnajů. Začínáme 19. dubna 2015. 

 

Organizace turnaje: 

František Kubík : telefon: +420606354705, e-mail: frantisek.kubik@bowlingchomutov.cz 

Petr Heligr : +420602630901, e-mail: petr.heligr@gmail.com  

Alexandr Ladžov : +420603154910, e-mail: ladzov@colorcentrumml.cz  

Přihlášky online : www.obsazovacky.cz  

 

Termíny konání:  

Jedná se převážně o nedělní turnaj z důvodu minimálního překrytí s jinými turnaji. 
19. duben 
24. květen 
21. červen 
26. červenec 
23. srpen 
27. září 
25. říjen 
29. listopad 
13. prosinec 
 

Formát a myšlenka turnaje: 

Jedná se o turnaj pro širokou veřejnost s důrazem na myšlenku, že každý může vyhrát a ne se 

pouze zúčastnit. Proto jsou hlavní ceny losovány a pro hráče je připraveno mnoho kategorií a 

tím mohou soupeřit především s hráči podobné výkonnosti. Nastaveny jsou výkonnostní 

handicapy, které umožní i rekreačním hráčům bojovat o celkové vítězství. Vyhrát kávovar 

může například i hráč, který  v turnaji skončí poslední. 

  

 



 

Ocenění:  

Finanční ohodnocení pro celkové umístění v turnaji v závislosti na počtu hrajících hráčů: 
 

 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 

Do 40 hráčů 1 200,- Kč 900,- Kč 600,- Kč 300,- Kč 

Od 41-65 hráčů  1 300,- Kč 1 000,- Kč 700,- Kč 400,- Kč 

Od 66-80 hráčů  1 500,- Kč 1 200,- Kč 800,- Kč 500,- Kč 

Od 81 hráčů        2 200,- Kč 1 600,- Kč 1 000,- Kč 700,- Kč 

 
Nejlepší žena :                       300,- Kč + věcná cena 

Nejlepší junior do 18 let:     300,- Kč + věcná cena 

Nejlepší junior do 15 let:     200,- Kč + věcná cena 

Nejlepší junior do 12 let:     věcná cena 

Nejlepší senior, nebo seniorka nad 60 let:  300,- Kč + věcná cena 

První  hozená Perfect Game:  500,- Kč 

První  hozená 299:   250,- Kč 

Nejlepší hráč každé kategorie:   věcná cena 

Vítěz každé rundy (musí se zúčastnit alespoň 12 hráčů): věcná cena 

Vítěz kvalifikace:  300,- Kč + věcná cena 

 

Losované ceny:  

Po každé kvalifikaci proběhne losování cen. Na stole bude vždy 1,5 násobek cen počtu 
přihlášených hráčů. Tito hráči si po skončení kvalifikace budou sami losovat ceny. 
S losováním začne vždy vítěz kvalifikace. Zůstatek cen, které nebudou vylosovány, bude 
doplněn dalšími a převeden do následujícího turnaje. 
Na vložení losovacích lístků dohlédnou zástupci hrajících hráčů. 
 

Měšec:  

Z každého startovného bude odebrána částka 10 Kč, která se vloží do tzv. měšce. 
Po skončení celého turnaje se vylosuje číslo od 80-300. 
Hráč, který hodil toto číslo převezme celou částku měšce.  Pokud bude hráčů více, částka 
měšce se bude rozdělovat. Hráč musí být přítomen osobně. Pokud hráč nebude přítomen, 
výhra se převádí do dalšího turnaje. Měšec se převádí i v tom případě, že vylosované číslo 
nebylo toho dne hozeno. 
 
 

Kategorie dle aktuálního turnajového žebříčku ČBA  

Kategorie A hráči a hráčky s Ø nad 190  
Kategorie B hráči a hráčky s Ø 175-189,99  
Kategorie C hráči a hráčky s Ø 150-174,99  
Kategorie D hráči a hráčky s Ø do 149,99  
 



 

 

Systém hry:  

4 kvalifikační hry na vybrané dráze klasickým systémem. První dva hráči z kvalifikace 
postupují přímo do finále. Hráči na 3. až 22. místě postupují do semifinále.  
Desperado 1 hra bez tréninku o 4 postupová místa do semifinále.  
2 semifinálové hry na vybrané dráze - hraje se od nuly na součet vč. hdc. Ze semifinále 
postupuje 10 hráčů + 2 přímo postupující vítězové kvalifikace. 
2 finálové hry na vybrané dráze - hraje se od nuly na součet vč. hdc.  
 

Časový harmonogram: 

13:30 1. runda (36 hráčů) 
15:30 2. runda (36 hráčů) 
17:30 desperado 
18:00 semifinále (24 hráčů) 
19:30 finále (12 hráčů) 
21:00 konec   
 

Handicapy:  

dle aktuálního průměru v : Turnajovém žebříčku ČBA.  

Do 100   30 bodů na hru  
100-109,99  28 bodů na hru  
110-119,99  26 bodů na hru  
120-129,99  24 bodů na hru  
130-139,99  22 bodů na hru  
140-149,99  20 bodů na hru  
150-159,99  18 bodů na hru  
160-169,99  15 bodů na hru  
170-179,99  10 bodů na hru  
180-189,99  5 bodů na hru  
190-199,99  1 bod na hru  
 
 

Doplňkový handicap: 
 

Ženy, junioři do dovršení 15-ti let věku a senioři nad 60 let: 5 bodů na hru  
Juniorky do dovršení 15-ti let a seniorky nad 60 let: 8 bodů na hru  
 
 

Ostatní:  

Turnaj je kategorie B a započítává se do Turnajového žebříčku a FIRO-tour bodovacího 

žebříčku. Dráhy pro semifinále a finále si hráči vybírají dle umístění.  

Při rovnosti bodů rozhoduje nejprve nižší handicap, popř. vyšší nához v daném bloku her 

popř. v předchozím bloku her.  

Výsledky budou zveřejněny na www.czechbowling.cz, www.bowlingweb.cz, 

www.bowlingchomutov.cz 



 

Startovné:  

dospělí: 400 Kč, reentr 350 Kč  
junioři do 18-ti let: 300 Kč, reentr 250 Kč  
senioři nad 60 let: 350 Kč, reentr 300 Kč  
desperado: 100 Kč  
 

Organizátor má právo na případnou změnu propozic.  


