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Základné informácie o podujatí 
 

• Organizátor podujatia je Schoeller’s bowling & coffee, OC Mlyny, Štefánikova 61, Nitra 
• Vedúci podujatia je Miloš Mikuška – 0905 377 790 
• Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling, ktoré je možné nájsť na web stránke 

www.slovakbowling.sk 
• Podujatie sa hrá na základe týchto propozícii, v prípade nezrovnalostí alebo nejasného výkladu 

niektorých pravidiel, rozhoduje verdikt vedúceho podujatia a ten je nemenný. 
 
 
Podmienky štartu 
 

• Turnaj Pribinov pohár je viackolové podujatie, hrané v termínoch 21.9.2013, 16.11.2013, 
7.12.2013, 18.1.2014, 1.2.2014, 22.3.2014, 5.4.2014, 3.5.2014, 24.5.2014 

• Podujatie nie je zaradené do priemerového rebríčka SBwZ. 
• 0. runda sa bude konať vždy v stredu, v týždeň konania 1. a 2. rundy o 18:00. Začiatok 1. 

rundy je v sobotu o 10:00, 2. runda začína o 12:30. 
• Turnaj je určený pre všetkých hráčov bowlingu, bez rozdielu registrácie v SBwZ, klubovú 

príslušnosť a vek. 
• Hráč uhradí štartovné najneskôr 15 min. pred začatím kvalifikačnej rundy, do ktorej je 

prihlásený, čím zároveň vyjadruje súhlas s týmito propozíciami. 
• Prihlásenie na turnaj je možné prostredníctvom formuláru, cez portál 

www.bowlingtournament.eu, kde hráč uvedie svoje meno a čísla rúnd, ktorých sa zúčastní. 
• Štartovné: 0.runda, 1.runda 15,- € / 2.runda a re-entry 20,- €   

 
 
Hrací systém 
 

• Kvalifikácia: pred  každou rundou  si  hráči  vylosujú, alebo vyberú čísla  dráh,  na  ktorých  
odohrajú  americkým systémom 5 hier. Na jednom páre dráh hrajú min. 3, max. 5. hráči. Po 
odohraní kvalifikačných rúnd, budú hráči zoradení podľa súčtu bodov, ktoré dosiahli  v 
kvalifikácií. V prípade rovnosti bodov, rozhoduje lepší najvyšší výkon. (2. najvýšší, 3. 
najvyšší…) vrátane handicapu. Do semifinále  postupuje 16 najlepších hráčov. V prípade re-
entry štartu sa počíta lepší výsledok.  

• Semifinále: do semifinále si hráči prenášajú 50% bodov, získaných v kvalifikácii, hráči si 
vyberú dráhy podľa poradia v kvalifikácií a odohrajú sa 3 hry. Na jednom páre dráh hrajú 4 
hráči. Po odohraní semifinále, budú hráči zoradení podľa súčtu bodov, ktoré dosiahli. V 
prípade rovnosti bodov, rozhoduje lepší najvyšší výkon. (2. najvýšší, 3. najvyšší…) vrátane 
handicapu. Osem najlepších hráčov postupuje do finále. 



• Finále: vo finále si hráči vyberú dráhy podľa poradia v semifinále a odohrajú 2 finálové hry. 
Do finále si hráči pripočítajú jednu, najlepšiu hru zo semifinále. Na jednom páre dráh hrajú 2 
hráči. Po odohraní finále, budú hráči zoradení podľa súčtu bodov, ktoré dosiahli vo finále. V 
prípade rovnosti bodov, rozhoduje lepší najvyšší výkon. (2. najvýšší, 3. najvyšší…) vrátane 
handicapu. 

• Tréning: pred každou kvalifikačnou rundou je 5-7 min. tréning, podľa počtu štartujúcich 
v runde. Tréning nie je pre hráčov povinný. 

• HDC: ženám, juniorom do 18 rokov a neregistrovaným hráčom je priznaných 5 bodov na hru 
počas celého podujatia. 

• Úprava dráh a mazací model: dráhy budú upravené pred začiatkom každej kvalifikačnej 
rundy a pred semifinále, mazací model bude zverejnený po otvorení rezervácií na portáli 
www.bowlingtournament.eu 

 
 
Ocenenia a hlavná výhra 
 

• Ocenenia v každom kole: 
 

1. miesto - 40 €, fľaša vína, trofej, 3x poukážka na bowling 
2. miesto - 30 €, fľaša vína, 2x poukážka na bowling 
3. miesto - 20 €, fľaša vína, 1x poukážka na bowling 

 
Najvyšší náhod – každý hráč, ktorý zaplatí pred začiatkom svojej kvalifikačnej rundy 3 €, 
bude zaradený do súťaže o najvyšší náhod. Na konci turnaja získa víťaz vyzbieraný bank a 
trofej. 

 
• Séria Pribinov pohár 2013/2014: 

 
Hlavná cena turnaja je dovolenkový poukaz do ľubovolnej destinácie v hodnote 500 €. 

 
Ocenenia za sériu – ocenené budú prvé 3 miesta (hlavná cena, trofeje, bowlingové 
gule, bowlingové príslušenstvo, poukážky na bowling, ...) 

 
Každý hráč, ktorý sa zúčastní turnaja získa body podľa umiestnenia. 
Do bodovacieho rebríčka sa počíta najlepších 7 kôl. 
(1. miesto – 100 bodov, 2. miesto – 98 bodov, 3. miesto – 96 bodov...) 

 
Výkon od 230 – 259 bodov je hodnotený 10 bodmi. 
Výkon od 260 – 299 bodov je hodnotený 20 bodmi. 
Perfect game je hodnotený 50 bodmi. 
  
 

Záverečné ustanovenia 
 

• Fajčiť v priestore bowlingových dráh je počas turnaja zakázané. Je zakázané používanie 
nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. Nie je povolené 
rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, hlasitým 
pokrikovaním a podobne). Hráči pod zjavným vplyvom alkoholických nápojov alebo iných 
nepovolených látok budú automaticky vyradený z podujatia, bez nároku na vrátenie 
štartovného. Porušenie vyššie uvedených povinností môže viesť k vylúčeniu z daného 
podujatia vedúcim súťaže, bez nároku na vrátenie štartovného. 

 
 



• Hráči na podujatí sa riadia týmito propozíciami, verdiktami vedúceho podujatia a nariadeniami 
prevádzkovateľa herne. Porušenie môže vedúci podujatia potrestať ústnym napomenutím. V 
prípade opakovaného previnenia až vylúčením z turnaja bez možnosti odvolania a nároku na 
vrátenie štartovného. 

• Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak hráč v 
priebehu turnaja odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou 
hráča na podujatí usporiadateľ neručí. 

• Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien 
rozhodnúť o zmene priamo na mieste. 

 
V Nitre 23.9.2013        Schoeller’s team 
                 Organizátor podujatia 


