
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Propozície	  pre	  regionálnea	  národné	  kolo	  QubicaAMF	  Bowling	  World	  Cup	  2014.	  

1.	  Usporiadateľ	  

Usporiadateľom	  regionálneho	  kola	  QubicaAMF	  	  Bowling	  	  World	  Cup	  2014	  je:	  
·∙	  	  	  	  CityBowling	  	  Poprad	  ,	  Poprad.	  
·∙	  	  	  	  Bowling	  club	  300,	  Nové	  Zámky.	  

2.	  Miesto	  konania	  

Regionálne	  kolo	  

CityBowling	  Poprad,	  ZOC-‐MAX	  Dolné	  hony	  4587/1	  ,	  Poprad	  	  -‐	  20.06.2014	  –	  22.06.2014	  
Bowling	  club	  300,	  Čižmárska	  7,	  Nové	  Zámky	  -‐	  19.06.2014	  –	  22.06.2014	  
	  

Národné	  kolo	  
	  

Bowling	  club	  300,	  Čižmárska	  7,	  Nové	  Zámky	  ,	  Poprad	  	  -‐	  13.09.2014	  –	  14.09.2014	  

	  
3.	  Vedúci	  turnaja	  a	  rozhodca	  

Vedúcim	  turnaja	  v	  Poprade	  je	  Lukáš	  Andrássy.	  
Hlavným	  rozhodcom	  turnaja	  v	  Poprade	  je	  	  Ľudovít	  Jurinyi	  
Vedúcim	  turnaja	  v	  Nových	  Zámkoch	  je	  Robert	  Duba	  
Hlavným	  rozhodcom	  	  v	  	  Nových	  Zámkoch	  	  je	  Robert	  	  Duba	  

4.	  Predpisy	  a	  platnosť	  pravidiel	  

Hrá	  sa	  podľa	  	  „Základných	  pravidiel	  hry“	  prijatých	  SBwZ,	  pravidiel	  ETBF	  a	  tohto	  rozpisu.	  Pokiaľ	  
tieto	  propozície	  menia	  niektorú	  časť	  pravidiel,	  ustanovenia	  týchto	  propozícií	  majú	  prednosť.	  
V	  prípade	  nezrovnalostí	  alebo	  nejasného	  výkladu	  niektorých	  	  z	  pravidiel	  	  rozhoduje	  verdikt	  
hlavného	  rozhodcu	  turnaja	  a	  je	  nemenný.	  

5.	  Zaradenie	  turnaja	  

Regionálne	  kolo	  

Podujatie	  je	  jednorazové	  ,	  hrané	  v	  termíne	  19	  –	  22	  .06.2014.	  Víťazi	  v	  kategóriách	  mužov	  a	  žien	  si	  
vybojujú	  právo	  účasti	  na	  národnom	  kole	  AMF	  CUPU.	  Hráči	  sa	  môžu	  prihlásiť	  na	  	  turnaj	  podľa	  
vlastného	  výberu,	  bez	  ohľadu	  na	  miesto	  trvalého	  bydliska.	  	  Turnaj	  je	  zaradený	  do	  priemerového	  
rebríčka	  SBwZ.	  

Národné	  kolo	  
	  

Podujatie	  je	  jednorazové	  ,	  hrané	  v	  termíne	  12.09.2014	  –	  13.09.2014.	  Víťazi	  v	  kategóriách	  mužov	  a	  žien	  si	  
vybojujú	  právo	  účasti	  na	  QubicaAMF	  Bowling	  World	  Cup	  2014.	  	  Turnaj	  je	  zaradený	  do	  
priemerového	  rebríčka	  SBwZ.	  

	  
6.	  Právo	  účasti	  

Turnaj	  je	  otvorený	  pre	  	  všetkých	  hráčov	  bowlingu	  ,	  bez	  ohľadu	  na	  registráciu,	  štátnu	  	  a	  klubovú	  
príslušnosť,	  pohlavie	  a	  vek.



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

7.	  Štartovné,	  registrácia	  a	  termíny	  

Regionálne	  kolo	  

Štartovné	  	  je	  10	  EUR	  v	  každej	  kvalifikačnej	  runde	  a	  20	  EUR	  pri	  každom	  re-‐entry	  štarte.	  V	  prípade	  
štartu	  juniora	  do	  15	  rokov	  je	  poplatok	  vo	  výške	  10	  EUR,	  pri	  každom	  re-‐entry	  štarte	  je	  15	  EUR.	  
Uhradením	  štartovného	  hráč	  vyjadruje	  súhlas	  s	  pravidlami	  turnaja	  a	  s	  týmito	  propozíciami.	  
Ak	  hráč	  neuhradí	  	  štartovné	  10	  minút	  pred	  začatím	  rundy	  ,	  do	  ktorej	  je	  prihlásený,	  stráca	  
rezerváciu	  a	  jeho	  miesto	  v	  runde	  bude	  obsadené	  iným	  hráčom.	  

KVALIFIKAČNÉ	  RUNDY	  -‐	  Poprad	  

20.06.2014	  začiatok	  o	  16:30	  hod.	  

21.06.2014	  začiatok	  o	  10:00	  hod.	  

21.06.2014	  začiatok	  o	  13:30	  hod.	  

21.06.2014	  začiatok	  o	  16:30	  hod.	  

Možnost	  doplnenia	  kvalifikačných	  rúnd	  podľa	  záujmu	  hráčov	  !!!	  

KVALIFIKAČNÉ	  RUNDY	  –	  Nové	  Zámky	  

19.06.2014	  začiatok	  o	  18:00	  hod.	  

21.06.2014	  začiatok	  o	  10:00	  hod.	  

21.06.2014	  začiatok	  o	  13:00	  hod.	  

21.06.2014	  začiatok	  o	  16:00	  hod.	  

Možnost	  doplnenia	  kvalifikačných	  rúnd	  podľa	  záujmu	  hráčov	  !!!	  

 
	  

Národné	  kolo	  
	  

Štartovné	  na	  národné	  kolo	  20	  EUR,	  V	  prípade	  štartu	  juniora	  do	  15	  rokov	  je	  poplatok	  vo	  výške	  10	  
EUR.	  Uhradením	  štartovného	  hráč	  vyjadruje	  súhlas	  s	  pravidlami	  turnaja	  a	  s	  týmito	  propozíciami.	  
Hráč	  je	  povinný	  sa	  prihlásiť	  na	  národné	  kolo	  najneskôr	  do	  1.9.2014.	  	  V	  prípade	  neúčasti	  hráča	  
je	  oslovený	  ďaľši	  hráč	  podľa	  umiestnenia	  v	  kvalifikácii. 

KVALIFIKAČNÉ	  RUNDY	  –	  Nové	  Zámky	  

14.09.2014	  začiatok	  o	  9:00	  hod.	  -‐NZ	  

14.09.2014	  začiatok	  o	  12:00	  hod.	  -‐	  PP	  

Semifinále	  :	  14:30	  hod.	  
Finále	  :	  16:00	  hod. 

8.	  Rezervácia	  štartu	  

Na	  turnaj	  sa	  môžu	  hráči	  prihlásiť	  	  cez	  rezervačný	  portál	  www.bowlingtournament.eu	  

V	  prípade	  že	  hráč,	  ktorý	  je	  prihlásený	  na	  turnaj	  a	  nebude	  sa	  ho	  môcť	  zúčastniť,	  je	  povinný	  
túto	  skutočnosť	  čo	  najskôr	  oznámiť	  vedúcemu	  súťaže	  .	  

Hráč	  je	  povinný	  sa	  prihlásiť	  na	  národné	  kolo	  najneskôr	  do	  1.9.2014!!!



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

9.	  Hrací	  systém	  

Kvalifikácia	  regionálne	  kolo	  

Pred	  začiatkom	  každej	  kvalifikačnej	  rundy	  si	  hráči	  vylosujú	  dráhy.	  Na	  jednom	  páre	  dráh	  hrajú	  
minimálne	  	  traja,	  	  	  	  maximálne	  	  štyria	  	  hráči.	  	  Každý	  	  odohrá	  	  v	  kvalifikácii	  	  osem	  	  hier	  	  spôsobom	  
Amerika	  	  	  v	  jednej	  	  	  runde	  	  	  s	  presunom	  	  	  po	  	  	  dvoch	  	  	  hrách	  	  	  o	  pár	  	  	  dráh	  	  	  doprava.	  	  	  Po	  	  	  odohraní	  
všetkých	  	  	  	  kvalifikačných	  	  	  	  rúnd	  	  	  	  budú	  	  	  	  hráči	  	  	  	  zoradení	  	  	  	  podľa	  	  	  	  súčtu	  	  	  	  skóre,	  	  	  	  ktoré	  	  	  	  dosiahli	  
v	  kvalifikácii.	  	  V	  prípade	  	  rovnosti	  	  skóre	  	  rozhoduje	  	  lepší	  	  najvyšší	  	  výkon	  	  (druhý	  	  najvyšší	  výkon,	  
atď.	  	  	  ...	  	  	  až	  	  	  do	  	  	  zrušenia	  	  	  rovnosti)	  	  	  dosiahnutý	  	  	  v	  kvalifikácii.	  	  	  Prvých	  	  	  13	  	  	  mužov	  	  	  a	  3	  	  	  ženy	  	  	  z	  
regionálneho	  kola	  	  	  QubicaAMF	  	  	  Bowling	  world	  	  	  Cup	  	  	  2014	  v	  Poprade	  a	  prvých	  13	  mužov	  a	  3	  
ženy	  	  regionálneho	  	  kola	  	  QubicaAMF	  	  	  Bowling	  	  world	  	  Cup	  	  2014	  	  v	  Nových	  	  Zámkoch	  	  postupuje	  
do	  Národného	  kola	  QubicaAMF	  	  Bowling	  world	  Cup	  2014	  v	  Nových	  Zámkoch.	  

Semifinále	  a	  Finále	  národného	  kola	  

Do	  	  	  semifinále	  	  	  skupiny	  	  	  A	  	  	  postupuje	  	  	  prvých	  	  	  13	  	  	  mužov	  	  	  +	  	  	  3	  	  	  ženy	  	  	  z	  	  	  kvalifikačnej	  	  	  časti	  
regionálneho	  	  kola	  	  QubicaAMF	  	  Bowling	  	  World	  	  Cup	  	  2014	  	  odohraného	  	  v	  	  herni	  	  Citybowling	  
Poprad.	  	  Do	  	  semifinále	  	  skupiny	  	  B	  	  postupuje	  	  prvých	  	  13	  	  mužov	  	  +	  	  3	  	  ženy	  	  z	  	  kvalifikačnej	  	  časti	  
regionálneho	  	  kola	  	  QubicaAMF	  	  Bowling	  	  World	  	  Cup	  	  2014	  	  odohraného	  	  v	  	  herni	  	  BC	  	  300	  	  Nové	  
Zámky.	  	  Pri	  	  neúčasti	  	  postupujúceho	  	  hráča	  	  do	  	  semifinále	  	  postupuje	  	  ďalší	  	  hráč	  	  v	  	  poradí	  	  v	  
kvalifikácie.	  Pred	  začiatkom	  hry	  si	  hráči	  vylosujú	  dráhy.	  Na	  jednom	  páre	  dráh	  hrajú	  maximálne	  
4	  	  hráči	  	  a	  	  minimálne	  	  3	  	  hráči.	  	  Každý	  	  odohrá	  	  8	  	  hier	  	  spôsobom	  	  Amerika.	  	  po	  	  dvoch	  	  hrách	  	  sa	  
posúvajú	  	  hráči	  	  o	  	  pár	  	  dráh	  	  doprava.	  	  V	  	  prípade	  	  rovnosti	  	  skóre	  	  rozhoduje	  	  lepší	  	  vyšší	  	  výkon	  
(druhý	  najvyšší	  výkon,	  atď..	  až	  po	  zrušenie	  rovnosti.	  Prvých	  16	  mužov	  a	  4	  ženy	  postupujú	  do	  
finále.	  Hráči,	  ktorý	  sa	  po	  finále	  umiestnili	  na	  horšom	  mieste	  v	  súťaži	  ďalej	  nepokračujú	  a	  ich	  
umiestnenie	  je	  konečné.	  

Muži	  	  odohrajú	  	  ďalšie	  	  4	  	  hry	  	  spôsobom	  	  Amerika,	  	  bez	  	  posun	  	  na	  	  dráhach.	  	  Po	  	  odohratí	  	  sa	  	  im	  
pripočítajú	  	  výsledky	  	  k	  	  semifinálovým	  	  hrám	  	  .	  	  V	  	  prípade	  	  rovnosti	  	  skóre	  	  rozhoduje	  	  lepší	  	  vyšší	  
výkon	  (druhý	  najvyšší	  výkon,	  atď..	  až	  po	  	  zrušenie	  rovnosti.	  Prvých	  6	  mužov	  	  z	  finále	  a	  prvé	  4	  
ženy	  zo	  semifinále	  pokračujú	  v	  súťaži	  systémom	  Round	  Robin	  nasledovne:	  

	  
•	  	  	  	  Dvaja	  hráči	  sa	  stretnú	  proti	  sebe	  na	  páre	  dráh	  na	  jednu	  hru	  systémom	  Amerika.	  
	  
•	  	  	  	  	  Za	  víťazstvo	  sa	  k	  počtu	  zrazených	  kolkov	  pripočíta	  bonus	  20	  bodov,	  za	  remízu	  10	  bodov.	  

•	  	  	  	  Za	  výkon	  200-‐249	  koliek	  sa	  pripočíta	  hráčovi	  bonus	  10	  bodov,	  za	  výkon	  250-‐300	  koliek	  sa	  
pripočíta	  ďalších	  5	  bodov.	  
	  

•	  	  	  	  Pokiaľ	  dôjde	  v	  celkovom	  poradí	  k	  remíze,	  získava	  lepšie	  umiestnenie	  ten	  hráč,	  ktorý	  v	  Round	  
Robin	  dosiahol	  :	  
	  
-‐	  väčšieho	  celkového	  počtu	  zrazených	  koliek,	  
-‐	  vyhral	  vzájomný	  zápas,	  
-‐	  vyhral	  viac	  zápasov,	  
-‐	  má	  menší	  rozdiel	  medzi	  najvyššou	  a	  najnižšou	  hrou	  
	  
Tieto	  kritériá	  platia	  pre	  obe	  súťažné	  kategórie.



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tréning	  
Pred	  	  začiatkom	  kvalifikácie,	  semifinále	  a	  finále	  je	  10	  minútový	  tréning,	  ktorý	  pre	  hráčov	  nie	  
je	  povinný.	  Po	  presune	  dráh	  už	  tréning	  nie	  je.	  

Úprava	  dráh	  
Všetky	  	  dráhy	  budú	  pred	  začiatkom	  kvalifikačných,	  semifinálových	  a	  finálových	  rúnd	  
vyčistené	  a	  opäť	  namazané.	  

Zvýhodnenie	  
Všetci	  hráči	  hrajú	  bez	  zvýhodnenia	  

Ocenenia	  národného	  kola	  

Muži	   Ženy	  

Víťaz	  –	  	  pohár,	  cestovné	   Víťaz	  –	  	  pohár,	  cestovné	  
právo	  účasti	  na	  Amf	  World	  cupe	  2014	   právo	  účasti	  na	  Amf	  World	  cupe	  2014 
	  
Najvyšší	  náhod	  :	  	  muži	  –	  darčekový	  kôš	  
ženy	  –	  darčekový	  kôš	  

	  
10.	  Záverečné	  ustanovenia	  

Účasť	  hráčov	  na	  turnaji	  je	  dobrovoľná,	  každý	  hráč	  sa	  zúčastňuje	  na	  vlastné	  náklady	  a	  riziko.	  

V	  herni	  počas	  turnaja	  nie	  je	  možné	  fajčenie,	  doping	  a	  používanie	  alkoholických	  nápojov.	  

Ak	  hráč	  v	  priebehu	  turnaja	  odstúpi	  ,	  štartovné	  mu	  vrátené	  nebude.	  

Nie	  je	  povolené	  používať	  nepovolené	  prostriedky	  na	  úpravu	  rozbežiska,	  alebo	  bowlingovej	  
výstroje.	  

Nie	  je	  možné	  rušenie	  ostatných	  hráčov	  nevhodným	  správaním	  (vstupom	  do	  cudzieho	  
rozbežiska,	  hlasitým	  pokrikovaním,	  atď.).	  

Za	  škody	  a	  ujmy	  počas	  vzniknuté	  účasťou	  hráča	  na	  turnaji	  usporiadateľ	  neručí.	  

Usporiadateľ	  si	  vyhradzuje	  právo	  zmeny	  propozícií.	  


