
 
Miesto konania:  
Citybowling Poprad, Dlhé hony 4587/1, 058 01 Poprad 
Termín konania:  
26.-27.6.2021 
Účastníci:  
Šesťčlenné tímy hráčov nad 50 rokov z regiónu Východ a Západ. 

 
Systém turnaja:  

Ø Jednotlivci: každý hráč odohrá 6 hier americkým spôsobom. Dráhy sa losujú. Na každej dráhe hrajú 
dvaja hráči, ktorí sa po odohratí dvoch hier posunú o podávač vpravo. Konečné poradie sa určí podľa 
súčtu bodov po odohraní šiestich hier. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení dosiahnutý 
vyšší maximálny výkon (bez handicapu) resp. prvá vyššia hra hráča.  

Ø Dvojice: každá dvojica dohrá 6 hier americkým spôsobom. Dráhy sa losujú. Na každej dráhe hrajú 
dvaja hráči, ktorí sa po odohratí dvoch hier posunú o podávač vpravo. Konečné poradie sa určí podľa 
súčtu bodov dvojíc po odohraní šiestich hier. V prípade rovnosti bodov rozhoduje dosiahnutý vyšší 
maximálny výkon dvojice.  

Ø Trojice: každé trojčlenné družstvo odohrá 6 hry americkým spôsobom. Dráhy sa losujú. Jedno 
družstvo hrá na jednom páre dráh, po odohraní dvoch hier sa posunú o podávač doprava. Konečné 
poradie sa určí podľa súčtu bodov trojčlenného družstva po odohraní šiestich hrách. V prípade rovnosti 
bodov rozhoduje dosiahnutý vyšší maximálny výkon trojice. 

Ø Hlavná trofej: do súťaže o hlavnú trofej sa započítavajú všetky odohraté hry hráčov, t.j. jednotlivci 
dvojice a trojice. Súčet všetkých hier hráčov z divízie Východ a divízie Západ  vrátane HDCP zo 
všetkých častí rozhodnú o víťazovi.  

Handicap: 
Hráčovi vo veku 61 a viac rokov je ku každej hre započítaný handicap nasledovne: 61 rokov = +1 bod a za 
každý ďalší rok veku +1 ďalší bod ku každej odohranej hre. Pre priznanie handicapu je rozhodujúci už 
dosiahnutý vek hráča.  
 

 
Časový harmonogram:  
Sobota 26.6.2021 
Súťaž jednotlivcov – 11:00 
Obed – 13:30 
Súťaž trojčlenných tímov – 14:00 
Nedeľa 27.6.2021 
Súťaž dvojíc – 9:00 
Obed – 11:30 
Vyhodnotenie – 12:00 

 
Mazanie:  
Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred každou súťažou. 
Tréning:  
Pred každou súťažou bude 10 minút tréning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenenia: 
V každej súťaži budú prvé 3 pozície ocenené trofejami.  
Hlavnú trofej (putovný pohár) získa družstvo z regiónu z vyšším bodovým ziskom v bodovacej súťaži. 

 
Štartovné:  
Účastnícky poplatok: 40€ - zahŕňa 2x obed 

 
Upozornenie:  
Je neprípustné v hracom priestore fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, doping a bezdôvodne ho opúšťať.  
Ďalej je neprípustné, používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. 
Takisto nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, 
hlasitým pokrikovaním a podobne).  
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