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www.slovakbowling.sk                                                    
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§ 1. Vyhlasovateľ 
 
Slovenský Bowlingový Zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava, ďalej len SBwZ 
 
 
§ 2. Termíny podujatí, ktoré spadajú do Rebríčka Repre Tour 2013/2014 
 

1. BNC Open 2013 – 23.-29.9.2013 
2. MSR dvojíc – 14.-15. 12. 2013 
3. Bratislavský Pohár 2013/2014 – 2.kolo – 15.03.2014 
4. Galéria Open 2014 – 12.-13. 7. 2014 
5. Letný Tatranský Pohár 2014 – 28.8.-1.9.2014 

 

 

§ 3. Rebríček a rozdelenie 
 

 Do rebríčka Repre Tour 2013/2014 (ďalej len RT) boli vybrané komerčné a zväzové podujatia, 
organizované na území Slovenskej republiky, v partnerských bowlingových centrách SBwZ. Po 
skončení vybraného podujatia bude vytvorené poradie slovenských hráčov. 
 

 Z celkového počtu 5 podujatí Repre Tour 2013/2014, sa do celkového hodnotenia, započítajú 4 
najlepšie podujatia Repre Tour 2013/2014.  

 
 Poradie RT bude tvorené podľa dosiahnutého umiestnenia na podujatí. V prípade MSR dvojíc, získa 

rovnaký počet bodov víťazná dvojica.  

 
 Rebríček RT je rozdelený na kategórie mužov a žien. Do oboch kategórii sa môžu zaradiť aj juniorskí 

hráči, bez ohľadu na vek. 

 
 Platnosť rebríčka Repre Tour 2013/2014 je od 1.9.2014 

 
 
 

§ 4. Bodovanie 
 

 Najlepšie umiestnení slovenský hráč alebo víťaz, získa 30 bodov, druhý 29 bodov, tretí 28 bodov... 

 
 Najlepšie umiestnená slovenská hráčka alebo víťazka 30 bodov, druhá 29 bodov, tretia 28 bodov...  

 
 V prípade, že sa v danej kategórii zúčastní viacej hráčov ako 30, hráči umiestnená na miestach 31 a nižšie 

získajú po 1 bode 

 
 Body do RT môže získať iba hráč, ktorý je registrovaný v SBwZ, má v danej sezóne zaplatený členský 

príspevok SBwZ (jedinou výnimkou je prvé podujatie - BNC OPEN 2013, keďže sa tohto podujatia môžu 

zúčastniť aj hráči 2.BwL).  

 
 

§ 5. Pravidlá rebríčka 
 
Rebríček RT, slúži na tvorbu bowlingovej reprezentácie mužov a žien SBwZ, ktorá sa bude zúčastňovať na 
medzinárodných podujatiach.  
Právo účasti hráčov v reprezentácii podľa rebríčka RT : 

 Prvých 6 hráčov / hráčok z každej kategórie 

 
 Hráči / hráčky od 7. miesta nižšie budú náhradníci, ktorí budú oslovení v prípade neúčasti hráča/hráčov  z TOP 

6. 
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§ 6. Pravidlá pre komerčných organizátorov 
 

 Po skončení podujatia, je organizátor povinný zaslať výsledky RT do 24 hodín, v dokumente Repre 

Tour SBwZ, ktorý je možné stiahnuť na web stránke www.slovakobowling.sk v sekcii dokumenty 

a následne ich zašle na adresu stk@slovakbowling.sk 

 
 V prípade, že príde k chybe vo výsledkoch RT, bude organizátor vyzvaný k náprave výsledkov. 

 
Výsledky BNC Open 2013 a MSR dvojíc spracuje Športovo-technická komisia SBwZ. 
 
Dokument Repre Tour 2013/2014, platný 15.9.2013. 
Dátum úpravy 10.10.2013  

 
 

 
Vyhotovil: Tomáš Magula Schválil: Vladimír Merkovský 

Predseda ŠTK, člen VV SBwZ                    prezident SBwZ 
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