
BOWLINGOVÝ TURNAJ 
jednotlivců o přeborníka (přebornici) 
            OKRESU OPAVA 
MÍSTO KONÁNÍ: RAKETA BOWLING Opava

TERMÍN KONÁNÍ: Vždy po ukončení jarní části MBS (termíny vždy upřesní pořadatel)

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

POŘADATEL: BOWLINGOVÝ KLUB OPAVA

ÚČASTNÍCI: Nejlepší hráči MBS s průměrem nad 155 bodů a hráčky nad 110 bodů.

Podmínkou účasti je odehrání minimálně poloviny všech her MBS. 

Pořadatel má právo na udělení divokých karet na doplnění drah. 

Tohoto turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky opavského okresu. 
OBSAZENÍ KVALIFIKACÍ: Hráči si po posledním odehraném kole MBS vyberou den a čas kvalifikace

STARTOVNÉ: Zahrnuto v ceně MBS.Pro nehráče MBS start za 300 Kč.Nehráčky MBS 150 Kč. 

RESTART: Není povolen. 

PRAVIDLA: Dle platných pravidel bowlingu, včetně zákazu kouření u drah a hracích stolů.  

CENY:  kategorie muži  kategorie ženy 

1.-3.místo-pohár+upomínková cena 1.-3.místo-pohár+upomínková cena

4.-24.místo-upomínkové ceny 4.-12.místo-upomínkové ceny

ZKUŠEBNÍ FRAME: Před kvalifikací, závěrečným turnajem a každým duelem 2 zkušební frame. 

MAZÁNÍ DRAH: Před započetím každého hracího dne a před čtvrtfinálem mužů závěrečného turnaje. 

ČASOVÝ ROZVRH: pondělí po ukončení MBS od 16:00 do 17:15 hodin - 1.kvalifikace kategorie muži

od 17:15 do 18:30 hodin - 2.kvalifikace kategorie muži

od 18:30 do 19:45 hodin - 3.kvalifikace kategorie muži

úterý po ukončení MBS od 16:00 do 17:15 hodin - 4.kvalifikace kategorie muži

od 17:15 do 18:30 hodin - 5.kvalifikace kategorie muži

od 18:30 do 19:45 hodin - 6.kvalifikace kategorie muži

středa po ukončení MBS od 16:00 do 17:15 hodin - závěrečný turnaj žen                                     

17:15-vyhlášení výsledků turnaje žen o přebornici

od 17:30 do 20:15 hodin - závěrečný turnaj mužů                                      

od 20:15-vyhlášení výsledků finále mužů o přeborníka 

HERNÍ SYSTÉM: 

KVALIFIKACE žen se nekoná vzhledem k nízkému počtu zúčastněných žen. 

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ pro 8 až 12 žen:

hráčky nastoupí ve dvojicích na vylosovanou dráhu 

hráčky odehrají celkem 4 hry,když po dvou hrách následuje přechod na páru drah 

hraje se na součet všech čtyř her 

Nejlepší hráčka se stává přebornicí okresu Opava v bowlingu pro daný rok.

KVALIFIKACE mužů: hráči nastoupí ve dvojicích na vylosovanou dráhu ve vybraném čase

hráči odehrají celkem 4 hry,když po dvou hrách následuje přechod na páru drah 
hraje se na součet všech 4 her a do závěr.turnaje postupuje 24 nejlepších hráčů 

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ pro 24 mužů:

ZÁKLADNÍ FINÁLOVÁ KOLA

od 17:30 hráči od 13.místa po 24.místo z kvalifikace nastoupí ve dvojicích na vylosovanou dráhu 

od 18:00 hráči od 1.místa po 12.místo z kvalifikace nastoupí ve dvojicích na vylosovanou dráhu 

každý hráč odehraje celkem 2 hry, když po první hře následuje přechod na páru drah 

hraje se od nuly na součet obou her a přímo do čtvrtfinále postupují 2 nejlepší

hráči na 3. až 14.místě postupují do osmifinále



hráči na 15.až 24. místě končí a umístí se podle dosažených výsledků základního kola

OSMIFINÁLE pro 12 hráčů

hraje se formou duelu, vyřazovacím způsobem na 1 hru od nuly

hráči jsou proti sobě nasazeni podle dosažených výsledků základního kola

hráč č.3 proti hráči č.14 základního kola na dráze č.1 1.osmifinále

hráč č.4 proti hráči č.13 základního kola na dráze č.2 2.osmifinále

hráč č.5 proti hráči č.12 základního kola na dráze č.3 3.osmifinále

hráč č.6 proti hráči č.11 základního kola na dráze č.4 4.osmifinále

hráč č.7 proti hráči č.10 základního kola na dráze č.3 5.osmifinále

hráč č.8 proti hráči č.9 základního kola na dráze č.4 6.osmifinále

poražení hráči ce umístí podle výkonu z osmifinále

vítězové postupují do čtvrtfinále 

ČTVRTFINÁLE pro 8 nejlepších mužů

hraje se formou duelu, vyřazovacím způsobem na 1 hru od nuly

hráči jsou proti sobě nasazeni následovně:

1.hráč ze základního kola proti vítězi 6.osmifinále na dráze č.1 1.čtvrtfinále

2.hráč ze základního kola proti vítězi 5.osmifinále na dráze č.2 2.čtvrtfinále

vítěz 1.osmifinále proti vítězi 4.osmifinále na dráze č.3 3.čtvrtfinále

vítěz 2.osmifinále proti vítězi 3.osmifinále na dráze č.4 4.čtvrtfinále

poražení hráči ce umístí podle výkonu z čtvrtfinále

vítězové postupují do semifinále

SEMIFINÁLE pro 4 vítěze čtvrtfinále - americkým systémem

hraje se formou duelu, na 1 hru od nuly, střídavě na páru drah

vítěz 1.čtvrtfinále proti vítězi 4.čtvrtfinále na dráze č.1 a č.2

vítěz 2.čtvrtfinále proti vítězi 3.čtvrtfinále na dráze č.3 a č.4

FINÁLE a o 3.MÍSTO - americkým systémem

hraje se formou duelu, na 1 hru od nuly, střídavě na páru drah

duel o 1.místo - vítězové semifinále na dráze č.1 a č.2

duel o 3.místo - poražení semifinalisté na dráze č.3 a č.4

Vítěz duelu o 1.místo se stává přeborníkem okresu Opava v bowlingu pro daný rok.

PŘÍPAD ROVNOSTI BODŮ:  v  případě rovnosti součtu rozhodují vždy vyšší náhozy v jedné hře 

REMÍZA V DUELU: o vítězi a postupu rozhodne lepší umístění ze základního kola



od 16:00 do 17:15 hodin - závěrečný turnaj žen                                     

od 17:30 do 20:15 hodin - závěrečný turnaj mužů                                      


