JADRANSKÁ DEVÍTKA
Série samostatně vyhodnocovaných turnajů – hráči jsou ocenění za
každý samostatný turnaj a zároveň podle umístění v každém turnaji
získávají body do celkového pořadí série. Po posledním turnaji (v
prosinci) bude ohodnoceno 10 nejlepších hráčů celkového pořadí.
Místo konání: Bowling Jadran Frýdek-Místek
Termíny: leden – čtvrtek 19.1.2017

1. runda od 16:00 (12 hráčů)
2. runda od 18:00 (18 hráčů)
V případě zájmu bude otevřena i 0. runda!
Termíny pro další měsíce budou upřesněny.
Přihlášení:

- na stránkách www.obsazovacky.cz
(tlačítko Regionální turnaje – Jadranská devítka)
- osobně v recepci Bowlingu Jadran

Startovné: 300,-Kč
Ceny:

na ceny je určeno 30% z vybraného startovného (přibližně 25%
na ceny za samostatný turnaj + 5% na ceny za umístění
v celoroční sérii)

Systém hry: hraje se devítkovým systémem – shození i jen devíti
kuželek prvním hodem je považováno za strike. Každý
hráč odehraje osm her (4 + 4 hry na páru drah), dráhu, na
které bude začínat, si hráč vylosuje.
Hodnocení v jednotlivých turnajích:
O pořadí v turnaji rozhoduje součet shozených kuželek ze
všech osmi her. V případě rovnosti součtu shozených
kuželek rozhoduje vyšší nához v nejlepší hře. Nejsou
započítávány žádné handicapy.
Ocenění v jednotlivých turnajích:
1. – 10. místo: věcné ceny
Losovaná věcná cena pro jednoho hráče na 11. – 20. místě
Losovaná věcná cena pro jednoho hráče na 21. – 30. místě
Losovaná věcná cena pro jednoho hráče na 31. – 42. místě

Hodnocení celoroční série:
Podle umístění v každém turnaji jsou hráčům přidělovány body do
celoročního pořadí:
1. místo – 50 bodů
2. místo – 45 bodů
3. místo – 42 bodů
4. místo – 40 bodů
5. místo – 38 bodů
6. místo – 36 bodů
7. místo – 34 bodů
8. místo – 32 bodů
9. místo – 30 bodů
10. místo – 28 bodů
11. místo – 26 bodů
12. místo – 24 bodů
13. místo – 22 bodů
14. místo – 20 bodů
15. místo – 18 bodů
16. místo – 16 bodů
Za každé další místo získávají hráči o jeden bod méně až do 30. místa
(30. místo = 2 body), všichni hráči od 31. místa získávají po jednom
bodu.
Do celoročního pořadí bude započteno 8 nejlepších bodových
výsledků. V případě rovnosti bodů je dalším kritériem celkový počet
bodů ze všech odehraných turnajů a případným dalším kritériem je
celkový průměr.
Ocenění konečného umístění v celoroční sérii:
1. – 3. místo - poháry + věcné ceny
4. – 10. místo - věcné ceny
Výsledky: budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách:
www.bowlingjadran.cz
www.bowlingfm.estranky.cz

