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1) USPORIADATEĽ A PARTNERI 

o Usporiadateľom bowlingového turnaja je bowlingový klub Bowling Club 300, Čižmárska 7, 

Nové Zámky, www.bowlingnz.sk   

2) MIESTO KONANIA 

o Miestom konania je herňa Bowling Club 300, Čižmárska 7, Nové Zámky. 

3) VEDÚCI TURNAJA A ROZHODCA 

o Vedúcim turnaja sú Robert Duba a Ladislav Frunyo.  

o Hlavným rozhodcom turnaja je Ladislav Frunyo. 

4) PREDPISY A PLATNOSŤ PRAVIDIEL 

o Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ, ktoré sú 
zverejnené na internetovej stránke www.slovakbowling.sk. 

o Hrá sa podľa týchto propozícií, pokiaľ sa niektoré zo základných pravidiel menia alebo 
dopĺňajú. 

o V prípade nezrovnalostí alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt 
hlavného rozhodcu turnaja a ten je nemenný. 

5) ZARADENIE TURNAJA 

o Turnaj  nie je zaradený do priemerových rebríčkov schválených  SBwZ.  

6) PRÁVO ÚČASTI 

o Turnaj je určený pre všetkých hráčov bowlingu, bez ohľadu na členstvo v národnom 
bowlingovom zväze, štátnu a klubovú príslušnosť, pohlavie, či vek.  

7) TERMÍN TURNAJA. 

o  20.8.2016 – 21.8.2016 

8) ŠTARTOVNÉ A REGISTRÁCIA 

o Štartovné na turnaj je 15 a 20 EUR. Hráč uhradí štartovné najneskôr 10 minút pred 

začiatkom kvalifikačnej rundy, do ktorej je prihlásený. 

o  Ak budú otvorené rundy vo štvrtok a utorok štartovné v nich bude 15 EUR. 

o Uhradením štartovného hráč vyjadruje súhlas s pravidlami turnaja a týmito propozíciami. 

o Ak hráč neuhradí štartovné 10 minút pred začiatkom kvalifikačnej rundy, do ktorej je 
prihlásený, stráca rezerváciu a jeho miesto v kvalifikačnej runde bude obsadené iným 
hráčom.  

 

http://www.bowlingclub300.sk/
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9)  OPAKOVANÝ ŠTART (re-entry) 

o Každý hráč má právo prihlásiť sa na opakovaný štart (s výnimkou hráčov prihlásených do 
poslednej rundy).  

o Na opakovaný štart sa môže hráč prihlásiť spolu s kvalifikačným štartom .   

o Opakované štartovné na turnaji je 15 a 20 EUR.  

 

10)  SPÔSOB PRIHLÁSENIA SA NA TURNAJ 

o Na turnaj sa môžu hráči prihlásiť telefonicky na čísle +421 905 811 101,                             
+421 905 532 098 

o V prípade, že hráč je prihlásený na turnaj, no nebude sa ho môcť zúčastniť, je povinný 
túto skutočnosť čo najskôr oznámiť vedúcemu súťaže telefonicky. 

11)  HRACÍ SYSTÉM TURNAJA 

o Kvalifikácia  

Pred začiatkom každej rundy si hráči vylosujú dráhy, na jednej dráhe hrajú dvaja hráči. 
Každý hráč odohrá v kvalifikácii šesť hier spôsobom Amerika v jednej runde. Na páre dráh 

bez striedania. V prípade, že hráč využil možnosť opakovaného štartu, ako konečný 
kvalifikačný výsledok sa mu započíta ten štart, v ktorom dosiahol najvyšší súčet skóre 
zo 6 hier. 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 započítanom 
kvalifikačnom štarte. Prvých 24 hráčov postupuje priamo do semifinále.  

o Tréning: 

Pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy je 5-minútový tréning, v ňom má každý hráč 
právo minimálne na dva skúšobné framy. Pred začiatkom finále je 5-minútový tréning, 

v ňom má každý hráč právo minimálne na dva skúšobné framy. Tréningové framy nie sú 
pre hráčov povinné. 

o Zvýhodnenie: 

Ženy budú zvýhodnené bonusom 7 bodov, juniori do 18 rokov 7 bodov, seniori nad 50 
rokov podľa tabuľky dosiahnutého veku, ktoré sa im pripočítajú ku každej odohranej hre aj 
vo finále. 

o Úprava dráh: 

Dráhy budú upravené a ošetrené pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy a pred 
začiatkom finále. 
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o Časový harmonogram : 

Sobota: 1 runda 17:00   2 runda 19:30 

Nedeľa: 3 runda 10:00  4 runda  12:30  Semifinále 13-24  13:30  Semifinále 1-12  15:00  Finále: 16:30 

o Semifinále 

Do semifinále postupujú hráči umiestnený na 1. až 24.mieste po kvalifikačnej časti. Pred 
začiatkom hry si hráči podľa umiestnenia od najlepšieho po najhoršieho vyberú dráhy. Na 
jednej dráhe hrajú dvaja hráči max traja na podávači. Každý hráč odohrá v semifinále štyri 
hry na vybranom páre dráh bez striedania spôsobom Amerika. V prípade rovnosti skóre 

rozhoduje lepší najvyšší výkon z rátaných hier počas turnaja (druhý najvyšší výkon, atď... 
až do zrušenia rovnosti). Do semifinále sa prenáša 50% z bodov dosiahnutých 
v kvalifikácii s hdcp. Hrajú sa 4 hry.  

o Finále 

Do finále postupuje prvých 12 hráčov hráčov zo semifinále. Pred začiatkom hry si hráči 
podľa umiestnenia od najlepšieho po najhoršieho vyberú dráhy. Na jednej dráhe hrajú 
max dvaja hráči traja na podávači. Každý hráč odohrá vo finále 4 hry na vybranom páre 
dráh bez striedania spôsobom Amerika. V prípade rovnosti skóre rozhoduje lepší najvyšší 

výkon z rátaných hier počas turnaja (druhý najvyšší výkon, atď... až do zrušenia rovnosti). 
Finále sa hrá od nuly bez akéhokoľvek prenosu bodov. Víťazom je hráč ktorý dosiahne 
najvyšší počet bodov vrátane Hdcp. 

 

12)  OCENENIA TURNAJA SUMMER CUP 2014 

 1. miesto   - 200 EUR + pohár  + darčekový kôš 

 2. miesto   - 100 EUR + pohár + darčekový kôš 

 3. miesto   - 70 EUR + pohár + darčekový kôš 

       Najlepší mužský náhod        -            pohár 
 Najlepší ženský náhod         -            pohár  

                    

13) POVINNOSTI HRÁČOV A TRESTY 

Počas turnaja je zakázané: 

o Fajčiť v priestoroch herne.  

o Používať nepovolené prostriedky na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. 

o Rušiť ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, hlasitým 
pokrikovaním a podobne) 

Hráči zúčastnení na turnaji sú povinní riadiť sa týmito propozíciami, verdiktami rozhodcov a 
nariadeniami prevádzkovateľa herne. Akékoľvek porušenie môže hlavný rozhodca potrestať 
ústnym napomenutím alebo udelením tzv. „žltej karty“. Po obdržaní dvoch žltých kariet bude 
hráč z turnaja vylúčený bez možnosti odvolania. 



 
 

PROPOZÍCIE                                                      
SUMMER CUP 2016 

 

 

14)  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

2) Ak hráč v priebehu turnaja odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. 
3) Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. 

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii. 

 

   Robert Duba 

 Oorganizátor súťaže v.r. 
 

 

V Nových Zámkoch, 22.06.2016 


