
SLOVAKIA BOWLING CHALLENGE 2018

1) ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ

o Organizátor podujatia je Strike Bowling Trnava

o Miestom konania je Strike Bowling

o Vedúcim podujatia a rozhodcom 

o Termín podujatia – 26.02.2018 až 03.03.2018

o Vybavenie centra : 

Počet dráh a značka – 8 x Brunswick GSX / povrch dráh 

Mazací stroj – Kegel IKON / O

 

2) REGISTRÁCIA A TERMÍNY 

o Turnaj je určený pre hráčov bowlingu, bez ohľadu na členst
pohlavie, či vek. 

 

Číslo rundy Dátum

1.runda Pondelok

2.runda Pondelok 26.02.2018

3.runda Utorok 27.02.2018

4.runda Utorok 

5.runda Štvrtok 01.03.2018

6.runda Štvrtok 01.03.2018

7.runda Štvrtok 01.03.2018

8.runda Piatok 02.03.2018

9.runda Piatok 02.03.2018

10.runda Sobota 03.03.2018

11.runda Sobota 03.03.2018

 

o 10. a 11.runda je rezervovaná pre hráčov 
budú miesta otvorené pre všetkých hráčov.

o V prípade väčšieho záujmu, budú otvorené rundy v

o V prípade menšieho záujmu, budú jednotlivé rundy zrušené a

o Na turnaj sa môžu hráči prihlásiť

 

3) HRACÍ SYSTÉM TURNAJA 

o Kvalifikácia - 6 hier, systém 
môžu hrať minimálne traja a
výkon. Do semifinále postupuje 

o Tréning: 7 minút pred kvalifikáciou, š
frame na každej  dráhe. 

o Zvýhodnenie HDC: 

Ženy, juniori do 15 rokov a neregistrovaní hráči 

Seniori a seniorky nad 50 rokov 

HDC sa nedá spočítať, platí vyšší HDC.

o Úprava dráh: Dráhy budú upravené a
štvrťfinále, semifinále a finále

o Štvrťfinále : Hráči budú podľa poradia v
prvá odohrá štvrťfinále skupina hráčov od 17.miesta po 32.miesto, po nich skupina od 
16.miesto. V štvrťfinále sa hrajú 2
V prípade rovnosti bodov platí lepšie umiestnenie v

o Semifinále : postupujúci hráči odohrajú v
hráčov. V prípade rovnosti bodov platí lepšie umiestnenie v

 

 
 

SLOVAKIA BOWLING CHALLENGE 2018 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ 

Organizátor podujatia je Strike Bowling Trnava 

Bowling, V. Clementisa 49, Trnava, www.bowlingtrnava.sk

rozhodcom je Tomáš Magula, 0905 317 434, tomas.magula@gmail.com

26.02.2018 až 03.03.2018 

8 x Brunswick GSX / povrch dráh – Brunswick Anvilane

/ Olej - Kegel FIRE / Čistič – Kegel DEFENSE-C 

Turnaj je určený pre hráčov bowlingu, bez ohľadu na členstvo v SBwZ, klubovú príslušnosť, 

Dátum Štart rundy Štartovné / Reentry

Pondelok 26.02.2018 17:00 20 

Pondelok 26.02.2018 20:00 20 € / 20 €

Utorok 27.02.2018 17:00 25 € / 20 €

Utorok 27.02.2018 20:00 25 € / 20 €

Štvrtok 01.03.2018 15:00 30 € / 25

Štvrtok 01.03.2018 18:00 30 € / 25 €

Štvrtok 01.03.2018 21:00 30 € / 25 €

Piatok 02.03.2018 15:00 40 € / 30 €

Piatok 02.03.2018 18:00 40 € / 30 €

Sobota 03.03.2018 9:00 40 € / 3

Sobota 03.03.2018 12:00 40 € / 30

10. a 11.runda je rezervovaná pre hráčov nad 200 km od Trnavy. V prípade nezaplnenia rundy 
vorené pre všetkých hráčov. 

prípade väčšieho záujmu, budú otvorené rundy v skorších hodinách (okrem soboty)

prípade menšieho záujmu, budú jednotlivé rundy zrušené a hráči presunutí do iných rúnd.

Na turnaj sa môžu hráči prihlásiť iba cez portál www.slovakbowling.sk/rezervacie

 Amerika. Dráhy si  hráči vyberajú pri registrácii.
môžu hrať minimálne traja a maximálne štyria hráči. V prípade rovnosti skóre rozhoduje vyšší 

postupuje prvých 32 hráčov, podľa poriadia v kvalifikácii.

d kvalifikáciou, štvrťfinále, semifinále. Pred finále 7 minú

neregistrovaní hráči – 8 bodov. 

Seniori a seniorky nad 50 rokov – HDC podľa veku.  

HDC sa nedá spočítať, platí vyšší HDC. 

Dráhy budú upravené a ošetrené pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy
semifinále a finále. Mazací model bude uverejnený na web stránke 

Hráči budú podľa poradia v kvalifikácii rozdelení do dvoch skupín po 16 hráčov. Ako 
prvá odohrá štvrťfinále skupina hráčov od 17.miesta po 32.miesto, po nich skupina od 

sa hrajú 2 hry od nuly. Do semifinále postupuje prvých 16 hráčov. 
platí lepšie umiestnenie v kvalifikácii. 

postupujúci hráči odohrajú v semifinále 2 hry od nuly, do finále postupuje 8 najlepších 
prípade rovnosti bodov platí lepšie umiestnenie v kvalifikácii. 

www.bowlingtrnava.sk  

tomas.magula@gmail.com 

Anvilane 

SBwZ, klubovú príslušnosť, 

Štartovné / Reentry 

20 € 

€ / 20 € 

€ / 20 € 

€ / 20 € 

€ / 25 € 

€ / 25 € 

€ / 25 € 

€ / 30 € 

€ / 30 € 

€ / 30 € 

€ / 30 € 

prípade nezaplnenia rundy 

hodinách (okrem soboty) 

hráči presunutí do iných rúnd. 

rezervacie. 

Dráhy si  hráči vyberajú pri registrácii. Na jednom páre dráh 
rípade rovnosti skóre rozhoduje vyšší 

kvalifikácii. 

nále. Pred finále 7 minút, ďalšie finálové hry 2 

ošetrené pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy, pred 
Mazací model bude uverejnený na web stránke www.ttbowling.info  

kvalifikácii rozdelení do dvoch skupín po 16 hráčov. Ako 
prvá odohrá štvrťfinále skupina hráčov od 17.miesta po 32.miesto, po nich skupina od 1.miesta po 

postupuje prvých 16 hráčov. 

hry od nuly, do finále postupuje 8 najlepších 
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o Finále K.O. : do prvého K.O. budú hráči rozdelení podľa umiestnenia v

1.miesto – 8.miesto 2.miesto 

V K.O. finále sa hrá iba na jednu hru
vyššom mieste. Do druhého kola K.O. postupujú víťazi, v
hod do plných kolkov a postupuje hráč, ktorý zhodí viacej kolkov, v
opakuje až do zrušenia rovnosti (platí počas celého K.O.). Hráči sa do druhého kola rozdelia podľa 
dosiahnutého skóre : 

1.miesto – 4.miesto

 V záverečnom kole si víťazi druhého K.O. zahrajú o

 

o Časový harmonogram finálového dňa

Sobota 

03.03.2018 

09:00 Kvalifi

15:00 dráha 1 

16:00 dráha 1 

17:00 dráha 1 

18:00 dráha 1 

18:30 

19:00  

 

4) OCENENIA 

 

 1.miesto    

 2.miesto    

 3.miesto    

 4.miesto    

 5.miesto – 8.miesto  

 
 Prvý najvyšší výkon  

 Najlepšia žena   
 Najlepší junior             
 Najlepší senior nad 50 rokov 
 Najlepší neregistrovaný hráč 

    
 

5) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

o Je zakázané používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a
Nie je povolené rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, 
hlasitým pokrikovaním a podobne). Platí zákaz požívania alkoholickýc
prostriedkov pre hrajúcich hráčov.

o Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a
v priebehu turnaja odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a
hráča na turnaji usporiadateľ neručí.

o Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť 
o zmene priamo na mieste. 
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do prvého K.O. budú hráči rozdelení podľa umiestnenia v semifinále :

2.miesto – 7.miesto 3.miesto – 6.miesto 4.miesto 

iba na jednu hru. Pred každým K.O. si vyberá pár dráh hráč, ktorý skončil na 
Do druhého kola K.O. postupujú víťazi, v prípade rovnosti bude nasledovať jeden 

postupuje hráč, ktorý zhodí viacej kolkov, v prípade 
až do zrušenia rovnosti (platí počas celého K.O.). Hráči sa do druhého kola rozdelia podľa 

4.miesto 2.miesto – 3.miesto

záverečnom kole si víťazi druhého K.O. zahrajú o víťazstvo a porazení hráči o

finálového dňa: 

Kvalifikácia 

dráha 1 - dráha 8 16 hráčov – štvrťfinále - 17. až 32.miesto

dráha 1 – dráha 8 16 hráčov – štvrťfinále – 1. až 16.miesto

dráha 1 – dráha 8 16 hráčov – semifinále – 1. až 16.miesto

dráha 1 – dráha 8  8 hráčov – finále 1.K.O. 

 4 hráči – finále 2.K.O. 

 4 hráči – finále 3.K.O. 

  - 1000 € + pohár + fľaša vína
  - 500 € + pohár + fľaša vína
  - 200 € + pohár + fľaša vína
  - 100 € + fľaša vína 

  - 50 € + fľaša vína 

  - 100 € + pohár + fľaša vína
  - pohár + fľaša vína 
  - pohár + vecná cena 

  - pohár + fľaša vína 
  - pohár + fľaša vína 

Je zakázané používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a
Nie je povolené rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, 

podobne). Platí zákaz požívania alkoholických nápojov 
pre hrajúcich hráčov. 

Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a
priebehu turnaja odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou 

usporiadateľ neručí. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť 

semifinále : 

4.miesto – 5.miesto 

Pred každým K.O. si vyberá pár dráh hráč, ktorý skončil na 
prípade rovnosti bude nasledovať jeden 

prípade rovnosti sa tento krok 
až do zrušenia rovnosti (platí počas celého K.O.). Hráči sa do druhého kola rozdelia podľa 

3.miesto 

porazení hráči o 3.miesto. 

17. až 32.miesto 

1. až 16.miesto 

až 16.miesto 

+ fľaša vína 

+ fľaša vína 
+ fľaša vína 

+ fľaša vína 

Je zakázané používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. 
Nie je povolené rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, 

h nápojov a dopingových 

Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak hráč 
ujmy vzniknuté účasťou 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť 


