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AAJJ  99  JJEE  SSTTRRIIKKEE  

 
 
Miesto konania: Bowlingové centrum GALÉRIABOWLING KOŠICE  
 
Organizátor:                 Vladimír Merkovský  -  BOWLSHOP.SK 
 
Termíny konania:          16.- 19. 12. 2020 prihlásenie na www.slovakbowling.sk  
 
Štartovné:  20,-€ 
 
Mazací model:  40 stopové mazanie Abbey Road 
 
Handicap: Ženy a juniori do 15 rokov  hrajú systémom  AJ 8 JE STRIKE, všetky 
kvalifikačné hry a prvá finálová hra + 20 BODOV HANDICAP VO FINÁLE !!!  
 
Hrací systém: Turnaj sa hraje systémom „ Aj 9 je STRIKE“(pre ženy a juniorov do 15 
rokov AJ 8 je X kvalifikácia, semifinále a jednu finálovú hru). To znamená, že aj pri 
zhodení v prvom hode 9 (pre ženy 8) kuželiek sa skóre tohto framu počíta a systém ho 
automaticky zmení na STRIKE!  
 
Kvalifikácia: Hrá sa po jednom hráčovi na dráhe (max 6  hráčov). Rozhodnutie o počte 
hráčov na dráhach je výlučne v kompetencii organizátora. Pred každým kolom si hráči 
vylosujú dráhy. Každý hráč odohrá v kvalifikačnom kole 6 hier systémom AMERIKA na 
páre dráh bez posunu.   
 
O umiestnení a postupe rozhoduje: 
- súčet bodov z odohraných hier v  kvalifikácii 
- vyšší náhod v kvalifikácii, druhý vyšší náhod … 
- roztrel na 9. a 10. Frame 
                                      
 Postup z kvalifikácie do semifinále: 
 
Do semifinále postupuje 12 hráčov a to 1. až 12. miesto po odohratí a zoradení všetkých hier 
v kvalifikácii . V semifinále hráči odohrajú 3 hry a po odohratí jednej hry sa hráči posúvajú o 
podávač doprava.  K súčtu týchto 3 hier sa pripočítava hráčovi aj nahratých 50% 
kvalifikačného súčtu bodov hráča. Semifinále sa odohrá v dvoch 6 členných skupinách. Ako 
prvá skupina sa predstavia hráči na 1. -6. mieste po kvalifikácii a po nej bude nasledovať 
druhá skupina 7.-12. miesto.  Výber dráh je podľa lepšieho umiestnenia hráča v kvalifikácii. 
Víťazom sa stáva hráč s najvyšším súčtov zhodených kuželiek v semifinále za 3 semifinálové 
hry plus 50% prenos z kvalifikácie. 
 
O konečnom umiestnení rozhoduje: 
- súčet bodov z odohraných hier  
- vyšší náhod počas turnaja,druhý vyšší náhod, tretí ….  
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Postup zo semifinále do finále: 
 
Do finále postupuje 6 hráčov a to 1. až 6. miesto po odohratí a zoradení všetkých hier v 
semifinále. Vo finále hráči odohrajú 3 hry po odohratí jednej hry sa hráči posúvajú o podávač 
doprava. Hrá sa na súčet 3 hier od nuly. Ženy a juniori hrajú systémom AJ 8 JE X iba prvú 
finálovú hru, následne dve hry odohrajú ženy a juniori systémom ako muži 9 JE X a k týmto 
dvom hrám si ženy pripočítajú 10 bodov handicap (t.j. spolu 20 bodov). Výber dráh je podľa 
lepšieho umiestnenia hráča v kvalifikácii. Víťazom turnaja sa stáva hráč s najvyšším súčtov 
zhodených kuželiek vo finále za 3 finálové hry.  
  
O konečnom umiestnení rozhoduje: 
- súčet bodov z odohraných hier  
- vyšší náhod vo finále ak ani to nerozhodne tak nasleduje roztrel na jednu hru.   
 
 
 
 
 

 
 

Na ceny bude rozdelených 50% vybraného štartovného 
poplatku. 

 
1. miesto 40% zo sumy určenej na výhry  
2. miesto 30% zo sumy určenej na výhry 
3. miesto 20% zo sumy určenej na výhry 
4.miesto 10% zo sumy určenej na výhry 

                                      
                                Najlepší ženský výkon: fľaša vína  

Najvyšší priemer hráča v kvalifikácii: fľaša vína 
 
Predpis:  

1) Hrá sa podľa tohto rozpisu, pokiaľ tento rozpis niektorú časť pravidiel 
mení. 

 
Platnosť rozhodnutí: V prípadných sporoch má rozhodujúce a konečné slovo organizátor 
turnaja. Tento systém turnaja je záväzný pre všetkých účastníkov. Zaplatením štartovného na 
tento turnaj vyjadrujú hráči súhlas so systémom turnaja. 
 
 
Prihlášky: Prihlášky vrátane nahlásenia do kvalifikačných rúnd: 
 

www.slovakbowling.sk  



 
 

  Aj 9 je STRIKE v GALÉRIABOWLING KOŠICE 2020                 
 

 

Strana 4 

 
 
Povinnosti hráčov a tresty:  
                                       
Fajčiť v priestoroch dráh, hracieho priestoru a rozbežiska nie je povolené (ani fajčenie cez 
pult t.j. keď si hráč odloží popolník na pult a fajčí v priestoroch rozbežiska ).Hracím 
priestorom sa rozumie sedenie pri dráhach ohradené zábradlím a dreveným pultom. Používať 
alkoholické nápoje a doping počas hry a celého turnaja je prísne zakázané!!!  Opúšťať počas 
hry hrací priestor nie je možné iba vo výnimočných prípadoch (potreba toaliet, ošetrenie hráča 
) aj to so súhlasom rozhodcu turnaja. 
 Používanie akýchkoľvek prípravkov na úpravu rozbežištia ako aj na úpravu vlastnej výstroje 
( gulí ) je počas hry neprípustné. Rozbežištie počas hry smie upraviť iba bowler herne aj to so 
súhlasom rozhodcu turnaja. 
 Rušenie ostatných hráčov nevhodnými posunkami ako aj nevhodným alebo vulgárnym 
pokrikom, vstupom hráča do cudzieho hracieho priestoru nie ja prípustné.  
                                     Všetky tieto povinnosti hráčov kontroluje počas celého turnaja 
rozhodca turnaja a pri porušení udeľuje tresty: 
             •   varovanie, vylúčenie z turnaja 
Rozhodcovia :           Fabio Merkovský a Vladimír Merkovský  


