Bowling Tour de PBC 2022 – 3. etapa
Termín konania: 2.8.2022 ‐ 30.9.2022
Miesto konania a organizátor: Petržalka Bowling Center, Tupolevova 7/A, Bratislava
Vedúci súťaže: Miroslav Koník, 0905 341 827, mirokonik@gmail.com
Kontakty na rezervácie: 0911 115 122, www.bowlingpbc.sk
Druh súťaže: súťaž jednotlivcov v bowlingu všetkých kategórií
Pravidlá súťaže:
1) Účastník súťaže sa v rámci svojho tréningu alebo voľného hrania môže zapojiť do
súťaže nahlásením odohrania šiestich po sebe idúcich hier.
2) Pracovník obsluhy bowlingu vydá účastníkovi súťaže za poplatok 3€ vytlačený
a opečiatkovaný zápis o hre, v ktorom účastník povinne vyplní všetky predpísané
náležitosti a neskôr zapíše aj výsledky odohraných hier. Účastník súťaže nahlási
obsluhe bowlingu ešte pred tým, ako začne s prvou súťažnou hrou svoje zapojenie
do súťaže. Dovtedy nahrané skóre mu pracovník obsluhy vymaže. Od tohto
momentu už nemá možnosť si hráč nahrané skóre nechať vymazať, striktne si
zapisuje všetky po sebe idúce hry do zápisu. V prípade, že sériu ukončí pred
dohratím šiestej hry, odovzdá aj takto vyplnený zápis obsluhe. Ak chce hráč začať
ďalšiu sériu, je povinný si zakúpiť nový zápis a postupovať podľa vyššie uvedených
pravidiel.
3) Pracovník obsluhy bowlingu, skontroluje odovzdaný zápis o hre v systéme, potvrdí
správnosť výsledkov a odovzdá vedúcemu súťaže na ďalšie spracovanie.
4) Počet opakovaných štartov (re‐entry) v súťaži nie je limitovaný, účastníkovi sa do
tabuľky celkového hodnotenia prenesie vždy najlepší dosiahnutý výsledok.
5) Pri súťaži nie je povinné používať systém striedania dráh tzv. Amerika, je možné hrať
klasickým európskym systémom na jednej dráhe. Účastník môže hrať na dráhe sám
alebo s ďalšími hráčmi, ktorí nemusia byť do súťaže zapojení.
6) Čas tréningu pred zahájením súťažných hier nie je obmedzený.
7) Na súťaži sa bude používať dopredu určený mazací model, mazanie dráhy nie je pri
súťaži povinné.
8) Účastníci pri hre a zápise výsledkov dodržiavajú zásady fair‐play, na priebeh súťaže
dozerá pracovník obsluhy bowlingu. Pri nedodržaní pravidiel súťaž a zásad fair‐play,
môže byť účastník zo súťaže vylúčený.
9) Účastník súťaže je povinný si dráhu sám rezervovať priamo u obsluhy bowlingu,
telefonicky alebo cez rezervačný formulár na web stránke centra. Odporúčame
vyberať si termíny na súťaženie, kedy nie je v PBC veľa komerčných hráčov, týchto
nesmie nikto žiadnym spôsobom obmedzovať.
Systém súťaže:
Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling a pravidiel tejto súťaže. Základom pre
vyhodnotenie súťaže je odohranie šiestich po sebe idúcich hier, tak ako je to uvedené
v pravidlách súťaže. Výsledky hráčov budú vedúcim súťaže vkladané do tabuľky celkového
hodnotenia súťaže, ktorá bude priebežne (min. raz týždenne) aktualizovaná a uverejňovaná
na web stránkach www.mrsplit.sk prípadne na www.bowlingpbc.sk a tiež v tlačenej forme
v priestoroch PBC. Účastníci súťaže budú v tabuľke zoradení zostupne podľa súčtu nahraných
bodov zo šiestich po sebe idúcich hier vrátane handicapu. V prípade rovnosti bodov

rozhoduje o vyššom umiestnení: 1. vyššie skóre v jednej hre, 2. vyššia prvá hra hráča, 3.
vyššia posledná hra hráča. V prípadných sporoch má rozhodujúce slovo vedúci súťaže.
Handicapy: Neregistrované ženy majú 12, neregistrovaní muži 10, juniori do 15 rokov
a registrované ženy 8 bodov ku každej hre. Hráčovi vo veku 61 a viac rokov je ku každej hre
započítaný vekový handicap nasledovne: 61 rokov = +1 bod. Za každý ďalší rok veku + ďalší 1
bod ku hre. Vek hráčov sa posudzuje k 31.12.2022. Registrovaným ženám bude okrem
vekového handicapu priznané aj zvýhodnenie 8 bodov ku každej hre. Všetci účastníci
zvýhodnení bonusom sú povinní uviesť v zápise o hre svoj vek a údaj o registrácii R
(registrovaný) alebo N (neregistrovaný).
Neregistrovaným sa rozumie taký hráč, ktorý nie je registrovaný v Slovenskom bowlingovom
zväze ani v žiadnej inej bowlingovej federácii alebo asociácii.
Vyhodnotenie súťaže:
Všetci účastníci budú zoraďovaní v jednej tabuľke celkového hodnotenia, pričom
vyhodnotené budú samostatne 3 kategórie a najlepšia žena: kategória R ‐ registrovaní hráči,
kategória N ‐ neregistrovaní hráči, kategória S ‐ seniori nad 50 rokov. Prví traja účastníci
každej kategórie získajú finančné ocenenia. Jeden účastník môže získať ocenenie aj vo
viacerých kategóriách. Ocenenia budú úspešným hráčom odovzdané osobne vedúcim súťaže
po skončení súťaže.
Ocenenia celkového hodnotenia Bowling Tour de PBC 2022, 3. etapa:
Na ocenenia sa pomerom 40% registrovaní hráči, 25% neregistrovaní hráči, 25% seniori nad
50 rokov, 10% najlepšia žena rozdelí celá suma získaná zo štartovného účastníkov. V každej
vypísanej kategórii budú ocenení prví traja najlepší hráči pomerom: 1. miesto 50%, 2. miesto
30%, 3. miesto 20% zo sumy určenej pre danú kategóriu.
Príklad: počas konania 3. etapy Bowling Tour de PBC 2022 absolvujú jeho účastníci spolu 200
štartov. Na štartovnom sa v takom prípade vyzbiera 600€. Podľa percentuálneho pomeru
pripadne v takomto prípade na jednotlivé kategórie: registrovaní 240€, neregistrovaní 150€,
seniori 150€, najlepšia žena 60€. V kategórii registrovaných hráčov by za 1. miesto bolo
vyplatených 120€, za 2. miesto 72€, za 3. miesto 48€. V kategóriách neregistrovaní hráči
a seniori nad 50 rokov by ocenenia boli nasledovné: 1. miesto 75€, 2 . miesto 45€, 3. miesto
30€.
Účastnícky poplatok ‐ štartovné:
Poplatok za každý štart v súťaží je 3€, ktorý zaplatí účastník obsluhe bowlingu v PBC pred
štartom a na základe toho dostane opečiatkovaný zápis ku hre. Účastník si zároveň hradí
poplatok za prenájom dráhy a za mazanie dráhy podľa aktuálneho cenníka bowlingu v PBC.
Záverečné ustanovenia:
Každý účastník Bowling Tour de PBC 2022, 3. etapa štartuje v súťaži na vlastné riziko, riadi sa
platným prevádzkovým poriadkom PBC, pokynmi obsluhy PBC a rozhodnutiami vedúceho
súťaže.

