
Propozice vánočního turnaje 

 
Vážení kamarádi „bowlinkáři“. Připravili jsme pro vás speciální „předvánoční“ turnaj. Naší snahou je, aby 
tento turnaj byl trochu „jiný“. Chceme, aby si hráči užili nejen společné hry, ale aby si na den turnaje udělali 
„větší volno“ a na herně pobyli nejen v době vlastní hry, ale aby tady zůstali v družné zábavě i po dohrání 
své rundy, až do konečného vyhlášení výsledků a vylosování tomboly. 
  

1. Místo konání: Bowlingové centrum Jadran, Frýdek-Místek 
2. Datum konání: 8. 12. 2019 – začátek 9.00 hodin, ukončení: 20.00 hodin ………..,???? 
3. Prezentace: na webu OBSAZOVAČKY.cz – přihlášení bez rozdělení do jednotlivých rund, 

preferovanou rundu uveďte do poznámky při přihlášení na osazovačkách. 
Pořadatel si vyhrazuje právo rozdělit přihlášené hráče do jednotlivých rund s ohledem na 
vzdálenost bydliště hráče od bowlingového centra. Na požadavek v poznámce na osazovačkách 
nemusí být brán ohled.  
Při velkém počtu přihlášených budou upřednostněni hráči, kteří se pravidelně zúčastňují 
„devítkových“ turnajů. Ostatní mohou být přesunuti mezi náhradníky.  
Hlaste se co nejdříve – rozdělení do rund bude provedeno v úterý 3. 12. a ve večerních hodinách 
zveřejněno na webových stránkách Jadranu.  

4. Systém hraní:  

 hraje se ve třech rundách –  I. runda – začátek v 9.00 hodin, 
II. runda – začátek ve 12 hodin, 
III. runda – začátek v 15 hodin. 

  3 hráči na dráze – celkem max. 54 hráčů, 
 Každý hráč hraje 6 her na vylosované dráze – dráhy se během her nemění 
 2 hry – „klasické“, 

2 hry – „devítkové“, 
2 hry – „minimální“ nához – 
Celkové skóre: součet prvních 4 her – součet 2 her minimálního náhozu  

5.   Pořadí – podle nejvyššího součtu bodu ze všech 6 her, 
 při shodném počtu bodu po 6 hrách rozhoduje menší nához dosažený při hraní na minimální 

nához,  potom 2. menší nához při hraní na minimální nához, dále body dosažené v 1. hře, 
6. Startovné: 500,- Kč/hráče. 

Cena losu do tomboly:  20,- Kč/los, počet koupených losů není omezen, 
7. Ceny: prvních 10 hráčů (hráček) v celkovém pořadí přítomných při závěrečném vyhlašování 

výsledků, (pokud nebude hráč přítomen v době vyhlášení, cena se tentokrát posouvá na dalšího 
v pořadí.) 

8. Všichni startující hráči:  oběd + „pozornost pořadatele“, 
9. Rozdělení obědů – od 12 – 15:30 hodin:        

    1. runda – po dohrání svoji rundy – průběhu hraní 2 rundy,   
   2. runda – po dohrání svoji rundy – v průběhu hraní 3 rundy  
   3. runda – po dohrání 1. rundy – v průběhu hraní 2 rundy, 

10. Ostatní: 

 po skončení turnaje bude provedeno vyhlášení výsledků a odměněni nejlepší hráči- hráčky, 
 po vyhlášení nejlepších bude losována tombola, 
 společné posezení a „debata“ přítomných vytrvalců,  

 
 
Prosíme všechny hráče o příspěvek do tomboly v podobě věcné ceny. Byli bychom rádi, kdyby doručené 
ceny byly „přiměřené a přiměřeně hodnotné“. Nenoste jako ceny předměty, kterých se chcete doma zbavit 
nebo věci, které jste zachránili před vyhozením do kontejneru. 
 
Všem, kteří do tomboly přispějí DĚKUJEME.    

    
Pořadatel si vyhrazuje právo dodatečných úprav těchto propozic, 



 
 
Jak se hraje o nejmenší nához?? 
 
Hráč se snaží svým hodem porazit co nejméně kuželek. V každém hodu však musí shodit nejméně          
1 kuželku. 
 
Teoreticky tedy nejmenší možný nához je 20 kuželek. 
 
Pokud 1. hodem není shozena žádná kuželka – počítá se strike – další dva hody jsou za dvojnásobek, 
 
Pokud 2. hodem není shozena žádná kuželka – počítá se jako dohoz – první hod v příštím framu je za 
dvojnásobek.  
 
Strike nebo spare se počítají za dvojnásobky jako v normální hře. 
 
 
Moje poznámka: 
 
Většinou bývají hráči překvapeni kolik „strajků“ a „neskutečných dohozů“ dokáží zahrát. 


