
Turnaj troch pondelkov v PBC
 
Organizátor:  
Petržalka Bowling Center 
Informácie a kontakt:  
www.mrsplit.sk, mirokonik@gmail.com 
Spôsob prihlásenia: 
www.bowlingtournament.eu 
Zodpovedné osoby:  
Vedúci súťaže a rozhodca – Miroslav Koník (+421905 341 827) 
 
Miesto konania:  
PBC, Tupolevova 7/A, Bratislava 
Termín konania: 
29.6.2015, 13.7.2015, 20.7.2015 
Zaradenie turnaja: Každý z troch turnajov je vyhodnocovaný samostatne a zároveň sa tu získavajú body 
do celkového hodnotenia série troch turnajov. Do tabuľky celkového hodnotenia zbierajú účastníci body za 
umiestnenie v každom z turnajov a za účasť. Víťaz turnaja získa počet bodov zhodný s počtom účastníkov 
turnaja, druhý v poradí o bod menej...posledný hráč tak získa jeden bod. Do konečného hodnotenia sa budú 
počítať iba dva najvyššie bodové zisky hráča za umiestnenie, v prípade troch účastí sa mu najnižší bodový zisk 
škrtá. Za účasť na prvom turnaji získa hráč 1 bod, na druhom turnaji 2 body a na treťom turnaji 3, pričom do 
celkového hodnotenia sa budú počítať všetky body za účasť. Pri zhode súčtov bodov v konečnej tabuľke 
celkového hodnotenia bude braný do úvahy ako pomocné kritérium vyšší bodový zisk v jednotlivom turnaji, ako 
ďalšie pomocné kritérium najvyšší priemer v jednotlivom turnaji.  
Turnaj je zaradený do Rebríčkov SBwZ. 
Účastníci:  
Turnaj je otvorený pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov. 
 
Systém hry:  

 Kvalifikácia: každý hráč odohrá 5 hier systémom Amerika. Minimálny počet hráčov na jednom páre 
dráh sú traja a maximálny počet hráčov je päť. Začiatky kvalifikačných rúnd sú spravidla o 16.30 
a 19.00 hod. V prípade zvýšeného záujmu bude doplnená skoršia runda so začiatkom o 14.30 hod. 

 Finále: do finále postupuje 20 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní kvalifikácie. Vo finále 
odohrá každý hráč 3 hry, ku ktorým sa mu pripočíta 20% kvalifikačného súčtu (vrátane handicapu), po 
zrátaní bodov je poradie hráčov v turnaji konečné.  

V prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) v kvalifikácii rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny 
výkon resp. prvá vyššia hra hráča. V prípade rovnosti výkonu vo finále rozhoduje lepšie umiestnenie 
v kvalifikácii. V prípadných sporoch má rozhodujúce právo a konečné slovo organizátor turnaja. 
Jackpot:   
Každý hráč, ktorý si v hre o Jackpot zaplatí pri svojom prvom štarte vklad v hodnote 3€ bude hodnotený 
o celkový Jackpot. Jackpot bude tvoriť  100% z celkovo vyzbieranej sumy. Víťazom sa stane hráč s najvyšším 
dosiahnutým výkonom v jednej hre (bez handicapu). V tejto hre sa budú hodnotiť všetky výkony hráčov 
dosiahnuté v kvalifikácii. Hra o Jackpot bude vyhodnotená po skončení kvalifikácie. 
Handicap: 
Neregistrované ženy majú 12, neregistrovaní muži 10, juniori do 15 rokov 8, registrované ženy do 51 rokov 8, 
nad 51 rokov + 1 bod za každé ďalšie dva roky (51 a 52 – 9, 53 a 54 – 10, atď.), registrovaní muži od 50 do 55 
rokov 5, seniori nad 55 rokov + 1 bod za každé dva ďalšie roky (55 a 56 – 6, 57 a 58 – 7. atď.) bodov handicap 
ku každej hre vo všetkých častiach turnaja. Handicapy sa nespočítavajú, vždy sa použije vyšší hdcp. Všetci hráči 
zvýhodnení bonusom sú povinní o to požiadať pri registrácii a platení štartovného organizátora a doložiť svoj 
vek, inak im nebude handicap priznaný. 

 
 
Mazanie: 
Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred každou kvalifikačnou rundou a pred finále.  
Tréning:  
Pred začiatkom kvalifikačných rúnd a pred finále majú hráči minimálne 2 skúšobné frame na každej dráhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ocenenia v jednotlivom turnaji:  

 1. – 8. miesto: vecná cena 
 Najvyšší výkon turnaja: vecná cena 

 
Extra cena:  

 300€ získa ten hráč, ktorý ako prvý počas turnajovej série dosiahne Perfect Game.  
 

Ocenenia za celú trojdielnu sériu: 
 1. miesto: 500€ + trofej 
 2. miesto: 300€ + trofej 
 3. miesto: 150€ + trofej 
 4. – 8. miesto: 100€  

 
 1. miesto seniori nad 50 rokov: 200€ 
 2. miesto seniori nad 50 rokov: 150€ 
 3. miesto seniori nad 50 rokov: 100€ 

 
Štartovné:  
Účastnícky poplatok: 1. runda 20€, 2. runda 25€, opakovaný štart 20€  
 
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). 

 


