
Pravidla bowlingového Strikeland maratonu 2012 
 

Místo hraní      :      bowlingové centrum  Strikeland Chomutov 
 
Termín konání :      11. února  2012 
 
Časový harmonogram maratonu: 10.30 – 10.45 registrace družstev a losování drah 
                                                          10.46 – 10.59 příprava družstev na vylosované dráze 
                                                          11.00 – 17.00 bowlingový maraton 
                                                          17.00 – 17.30 vyhlášení výsledků 
 
Startovné:                3 000,- Kč za každé družstvo 
            2 700,- Kč při účasti 7 družstev 
            2 500,-Kč při účasti 8 družstev 
            2 400,-Kč při účasti 9 družstev 
            2 200,-Kč při účasti 10 družstev 
            2 100,-Kč při účasti 11 družstev 
            2 000,-Kč při účasti 12 družstev 
 
Systém hry:             Bowlingového maratonu se mohou zúčastnit družstva žen, mužů i smíšená.  
                                  Každé družstvo může tvořit maximálně 6 hráčů. Jednotlivé hry hrají vždy  
                                  3 hráči každého družstva. Hráči se mohou po každé ukončené hře měnit 
                                  v libovolném pořadí. 
 
Losování drah:        Před zahájením hry v 10.30 – 10.45 budou kapitáni družstev  
                                  losovat dráhu, na které družstvo odehraje celý turnaj. 
 
Systém hodnocení:  Maraton bude hrán po dobu 6 hodin. Po celou dobu budou sčítány výsledky  
                                  dosažených bodů jednotlivých družstev bez ohledu na množství odehraných her. 
                                  Po ukončení časového limitu v 17.00 bude hra ukončena 
                                  a nedokončená hra bude dopočtena k celkovému výsledku družstva. 
                                  Vítězem turnaje se stane družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Další  
                                  družstva budou zařazena do tabulky sestupně podle celkově získaných bodů.                               
                                  V případě, že bude v průběhu hry opravováno zařízení a stavění dráhy nebo  
                                  dráha bude upravována na žádost hráčů ( např. mazání ) nebude mít tento čas  
                                  vliv na možnost prodloužení hrací doby družstva nebo přípočet bodů. 
                                  V případě, že bude na druhý hod postaveno méně kuželek nebo případný 
                                  dohoz kuželky bude proveden koulí ze žlábku je počítáno skóre na obrazovce 
                                   bez nutnosti úpravy nastavení kuželek nebo opravy skóre na počítadle. 
 
Trestné body:           Pokud hráč nepočká s hodem na postavení kuželek a zvednutí závory a dojde  
                                   k nárazu koule do závory, bude za každý prohřešek odečteno družstvu  
                                   50 trestných bodů, které budou na konci maratónu odečteny od celkového  
                                   skóre družstva. 
 
Celkové hodnocení:  Družstva budou hodnocena podle celkového umístění v maratónu.  
 

1. místo 6 000,-Kč 
2. místo 3 000,-Kč 
3. místo 2 000,-Kč 

 
Minimální po čet je 6 zúčastněných družstev, maximálně 12 družstev. 


