
                                                                         PROPOZICE TURNAJE PRO HRÁČE NAD  
                                                                                                                 50 LET  
Organizátor: Bowling Jadran FM 
Informace: Celoroční seniorská série turnajů s finálovým turnajem 
Způsob přihlášení: Obsazovačka vždy na www.obsazovacky.cz 
Místo konání: Bowling Jadran 
Termín konání: První turnaj 26. 6. 2016. Další nás čekají 17,7 a  21,8 zbytek bude uveřejněn později. 
Účast: Turnaj je otevřen pro všechny hráče, kteří v roce 2016 dovrší 50 let a více 
Počet účastníků: 24  při vyšším počtu  přihlášených hráčů budou propozice upraveny 
Systém turnaje a časový rozpis: 
Základní část: 
Každý startující odehraje 5 her.Pořadí po základní části se určí podle počtu dosažených bodů včetně handicapu. 
Časový rozpis: 1. runda v 10:00 hodin, 2. runda ve 11:45 hodin 
Semifinále: 
Do semifinále postupuje 18 hráču z pořadí určeného podle počtu dosažených bodů v základní části včetně handicapu. Budou nasazeni po 3 na dráhy podle 
umístěni.Po odehráni jedné hry nejslabší hráč z dráhy končí, zbyli dva hrají další hru a vítěz postupuje do finále. 
Finále: 
Do finále kvalifikovaní hráči hrají o celkové vítězství 1 hru od nuly včetně handicapu. 
Časový rozpis: Semifinále od 13:30 hodin a finále od 14:30 hodin 
Poznámka: 
V případě rovnosti bodů ve všech částech turnaje rozhoduje o umístění vyšší maximální nához bez handicapu. 
Handicapy: 
Startující mají ke každé hře bonus jednoho bodu za každý rok nad 55 let věku. Ženy mají bonus 8 bodů ke každé hře a rovněž jim je přiznaný bonus jednoho 
bodu za každý rok nad 58 let věku. Maximální výše Handicapu je 25. 



Předpisy a platnost pravidel: 
Hraje se podle základních pravidel hry bowling vydaných a schválených ČBA a tohoto předpisu. Pokud propozice mění některou část pravidel, ustanovení 
těchto propozic má přednost. V případných sporech má rozhodující právo a konečné slovo organizátor turnaje. 
Trénink: 
Před začátkem každé základní části a semifinále mají hráči 5 minutový trénink. 
Ceny: V jednotlivých turnajích mohou doznat změn v závislosti na počtu startujících.  
1. hráč celkového pořadí 2hodiny bowlingu zdarma+ pohár+tekutá odměna 
2. hráč celkového pořadí 1hodina bowlingu zdarma + pohár+tekutá odměna 
3. hráč celkového pořadí 50% sleva na 1 hodina bowlingu + pohár+tekutá odměna 
4. hráč celkového pořadí věcná cena 
5. hráč celkového pořadí věcná cena  
Nejvyšší nához - start v dalším turnaji Senior open 50% sleva  
Do finálového turnaje postupuje prvních 12 hráčů z celoročního žebříčku. Systém turnaje bude upřesněn min. 1 měsíc před finálovým turnajem. Pro účast ve 
finálovém turnaji musí hráč odehrát alespoň 3 jednotlivých turnajů série. 
Startovné: Každý hráč zaplatí startovné ve výši 350,- Kč. 
Upozornění: 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny cen v závislosti na počtu startujících hráčů, jak v jednotlivých turnajích, tak v turnaji finálovém. 
 


