
 

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O 12 hodinovke v Galériabowling Košice 

 

Miestom konania je bowlingové centrum GALÉRIABOWLING KOŠICE.  

Organizátorom turnaja a rozhodcom je Vladimír Merkovský tel. 0903 712 927 

Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ, ktoré sú 

zverejnené na internetovej stránke www.slovakbowling.sk. 

Hrá sa podľa týchto propozícií, pokiaľ niektoré zo základných pravidiel menia alebo 

dopĺňajú. V prípade nezrovnalostí alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel 

rozhoduje verdikt hlavného rozhodcu turnaja a ten je nemenný.  

 

2. PODMIENKY ŠTARTU 

 

Turnaj 12 hodinovka v Galériabowling Košice  je jednorázové podujatie, hrané 

v termíne 29. júna 2019, . Informácie o podujatí nájdete na stránke www.bowlshop.sk  

Začiatok 12 hodinovky je o 9:00 hod. 12 hodinovky sa môžu zúčastniť minimalne 3 

a maximálne 5 členné tímy. Turnaj je určený pre hráčov bowlingu, bez ohľadu na 

členstvo v SBwZ, klubovú príslušnosť, pohlavie, či vek. 

Štartovné uhradí vedúci družstva najneskôr 15 minút pred začiatkom turnaja, do 

ktorého sa prihlásili a uhradením štartovného tím vyjadruje súhlas s pravidlami a 

týmito propozíciami. 

Štartovné za družstvo je: 150 €, pri registráií je nutné zaplatiť ZÁLOHU vo výške 100€ 

Na turnaj sa môžu hráči prihlásiť na stránke  www.slovakbowling.sk  Počas turnaja 

bude poskytnuté účastníkom aj občerstvenie formou bufetových stolov v rámci 

štartovného poplatku za družstvo.  

 

3. HRACÍ SYSTÉM 

 

Po uhradení štartovného vylosuje kapitán číslo dráhy, na ktorej bude tím štartovať. Za 

jeden tím musia v hre štartovať traja hráči. Striedanie hráčov je možné iba na 

začiatku alebo na konci hry, nie počas rozohranej hry. Striedanie hráčov je 

neobmedzené. Hrá sa SYSTÉMOM AMERIKA. Po dohratí 5 hier sa tímy posúvajú 

o párne dráhy na párnu dráhu doprava a nepárne na nepárnu doľava. Presun 

družstiev je možný až po skončení hry posledného hráča. Po odohratí 10 hier, bude 

približne 20 minút prestávka, počas ktorej budú dráhy upravené a pokračuje sa v hre. 

V prípade väčšej technickej poruchy, bude vyhlásená prestávka až do skončenia 

opravy.  Poslednú hru turnaja vyhlasuje organizátor 12 hodinovky pred 21 hod, aby po 

skončení záverečnej hry bol čas po 21 hodine. O výsledku rozhodne súčet bodov 

nahraných počas 12 hodín, počet hier pre všetky družstvá musí byť rovnaký. Pri 

rovnosti bodov rozhoduje roztrel dvoch hráčov tímu na jeden hod. Počas turnaja majú 

ženy a juniori do 15 rokov handicap 10 bodov na hru.   

Úprava dráh: Dráhy budú upravené a ošetrené pred začiatkom turnaja a po každéj 

10-stej hre. Mazací model bude zverejnený  na stránke www.bowlshop.sk    

 

4.  OCENENIA  
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1.miesto         - pohár + vecná cena +  trofej pre každého hráča 

2.- 3. miesto   - pohár + vecná cena +  každý hráč trofej  

4. – 6. miesto  - pohár + trofej pre každého hráča  

Najlepšia žena  - pohár  

Najvyšší výkon  - pohár  

Najlepší senior 50+  - pohár 

 

 

5. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

Fajčiť v priestore dráh, počas turnaja je zakázané. Je zakázané používanie 

nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. Nie je 

povolené rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho 

rozbežiska, hlasitým pokrikovaním a podobne). Platí zákaz požívania alkoholických 

nápojov pre hrajúcich hráčov. A to aj v prípade, ak v síce v danej chvíli nehrá, ale 

následne v danom hracom dni ešte hrať bude. Porušenie vyššie uvedených povinností 

môže viesť k vylúčeniu z daného podujatia vedúcim súťaže, bez nároku na vrátenie 

štartovného. 

Hráči na turnaji sa riadi týmito propozíciami, verdiktamii rozhodcu a nariadeniami 

prevádzkovateľa herne. Porušenie môže hlavný rozhodca potrestať ústnym 

napomenutím. V prípade opakovaného previnenia až vylúčením z turnaja bez 

možnosti odvolania a nároku na vrátenie štartovného. 

Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak 

hráč v priebehu turnaja odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy 

vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien 

rozhodnúť o zmene priamo na mieste. 

                                                                                                                          Vladimír Merkovský - 

organizátor podujatia  

                                                                                                                   

 

 

 


