
MÍSTO KONÁNÍ: RAKETA BOWLING Opava

HRACÍ DNY:neděle od 12:30 1. turnaj -  16.1. -  Novoroční klasika

2. turnaj - 20.3. -   MKK Opava - klasika

3.turnaj - 17.4. -    Velikonoční devítka

4. turnaj -  12.6. -  RYŠKA cup - klasika (otevřeny 4 rundy)

5.turnaj - 18.9. -    TRANSA cup - devítka

6. turnaj - 20.11. - Podzimní klasika

7. turnaj - 18.12. - Vánoční devítka (otevřeno 5 rund)

Druhy turnajů: KLASIKA - znamená turnaj s klasickým počítáním bowlingu

DEVÍTKA - znamená turnaj kde i 9 shozených kuželek 1.hodem = strike

BODOVÁNÍ PRO KONEČNOU 

TABULKU:

Bodování se odvíjí od počtu startujících v turnaji. Vítězný hráč získává počet 

bodů, podle toho, kolik statovalo hráčů a po té sestupně po jednom bodu. Do 

hodnocení se započítávají všechny turnaje série.   

PRVNÍCH 5 NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ A NEJLEPŠÍ ŽENA OBDRŽÍ PO POSLEDNÍM TURNAJI 5 

KRÁT NÁSOBEK SVÝCH CELKOVĚ ZÍSKANÝCH BODŮ VE FINANČNÍ HOTOVOSTI. 

PŘIHLÁŠKY: www.raketabowling.cz na odkazu obsazovačka, tel.553 710 090                             

KONTAKTNÍ OSOBA: Kaštovský Dušan tel.: 777 222 396 nebo kastovsky@transa.cz

POŘADATEL: BOWLINGOVÝ KLUB OPAVA

POČET ÚČASTNÍKŮ: minimálně 20 

STARTOVNÉ: 1.runda 300 Kč - ostatní rundy 350 Kč (pro držitele VIP karet sleva 50 Kč)

RESTART V KVALIFIKACI: 350 Kč  pro všechny a do výsledků se započítá lepší dosažený výkon

CENY PRO JEDNOTLIVÉ 1. cena - medaile + 1.500 Kč + upomínkové předměty

TURNAJE : 2. cena - medaile + 1.000 Kč + upomínkové předměty

3. cena - madaile + 500 Kč + upomínkové předměty

4. - 12. místo - upomínkové předměty

nejlepší žena - medaile + 500 Kč 

nejvyšší nához - poukázka na bowling - vyhrává ten, kdo jej hodí jako 1. 

vítěz kvalifikace - poukázka na bowling

MAZÁNÍ DRAH: před započetím turnaje a dle časového harmonogramu turnaje

ČASOVÝ ROZVRH: KLASICKÉ TURNAJE :                                DEVÍTKOVÉ TURNAJE : 

1. kolo kvalifikace od 13:00                  1. kolo kvalifikace od 13:00                  

2. kolo kvalifikace od 14:15                  2. kolo kvalifikace od 14:05   

mazání drah od 15:30                              mazání drah od 15:10

3. kolo kvalifikace od 15:45                  3.kolo kvalifikace 15:25               

FINÁLE od 17:00                                        Finále od 16:30

vyhlášení vítězů od 18:15                      vyhlášení vítězů od 17:35

RYŠKA cup klasika:                                   VÁNOČNÍ devítka : 

1. kolo kvalifikace od 13:00                  1. kolo kvalifikace od 10:00                  

2. kolo kvalifikace od 14:15                  2. kolo kvalifikace od 11:05   

3. kolo kvalifikace od 15:30                  3.kolo kvalifikace 12:10               

mazání drah od 16:45                              mazání drah od 13:15

4. kolo kvalifikace od 17:00                  4.kolo kvalifikace 13:30              

FINÁLE od 18:15                                        5.kolo kvalifikace 14:35 

RAKETA CUP 2022 - 18. ROČNÍK
SÉRIE OTEVŘENÝCH KLASICKÝCH, DEVÍTKOVÝCH A KOMBINOVANÝCH 

BOWLINGOVÝCH TURNAJŮ JEDNOTLIVCŮ



vyhlášení vítězů od 19:30                      mazání drah od 15:40

                                                                         Finále od 15:55

                                                                        vyhlášení vítězů od 17:00 

ZKUŠEBNÍ FRAME: 2 před kvalifikací a 2 před finále

HANDICAPY V KVALIFIKACI: ZÁKLADNÍ

DĚTI do 15 let ... 10 bodů,   ŽENY nad 15 let ... 8 bodů                                  

MUŽI nad 60 let … 1 bod, a za každý další rok bod navíc (max. 6 bodů)

věk se bere k aktuálnímu dni konání turnaje

KVALIFIKACE: hráči nastoupí ve dvojicích na vylosovanou dráhu v daném čase, každý hráč 

odehraje celkem 4 kvalifikační hry, kdy po dvou hrách následuje přechod na 

páru drah. 

FINÁLE: do finále postupuje maximálně 11 hráčů a minimálně 1 hráčka

dráhu si hráči vybírají podle pořadí z kvalifikace. Hraje se ve dvojicích na dráze 

na součet 4 her od nuly, kdy po dvou hrách následuje přechod na páru drah. 

Finále se hraje bez handicapů.

PŘÍPAD ROVNOSTI BODŮ: rozhoduje vždy vyšší nához v jedné hře 


