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Miesto konania: GALÉRIABOWLING Košice, OC Galéria Shopping Toryská ul., Košice  

Organizátor a rozhodca: Vladimír Merkovský, Fabio Merkovský – BOWLSHOP.SK  

Prihlásenie na turnaj: obsadzovačka na www.slovakbowling.sk 

Štartovné:  15,- € Reentry štart 12,- € 
Minimálny počet štartujúcich hráčov na turnaji je 15. Ak sa na turnaj prihlási menej 
ako 15 hráčov má organizátor právo turnaj zrušiť!!!  

Mazanie ako aj úprava dráh a rozbehov bude vykonané pred každou rundou v kvalifikácii. 
Grafy mazania budú uverejnené vždy v bowlingovom centre GALÉRIABOWLING Košice a 
na stránke www.bowlshop.sk.  

Handicap: Ženy, juniori a neregistrovaný hráči v SBwZ maj priznaný handicap 10 bodov na 
každú hru.  

Tréning: Hráči majú pred prvou hrou v každom kole právo na 5 minútový tréning.  

Kvalifikácia: Hrá sa po dvoch hráčov na dráhe (12 hráčov) systémom AMERIKA, vprípade 
väčšieho záujmu po troch hráčov na dráhe (18 hráčov). Rozhodnutie o počte hráčov na 
dráhach je výlučne v kompetencii organizátora. Pred každým kolom si hráči vylosujú dráhy, 
na jednom podávači hrajú max. 6 hráči. Každý hráč odohrá v kvalifikačnom kole 4 hry. Hráči 
odohrajú 2 hry na vylosovanom páre dráh a po odohratí 2 hier sa presunú o jeden pár dráh 
doprava. Začiatok kvalifikačných rúnd je o 16:00 hod a 18:00 hod. Do finále postupuje spolu 
12 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohratí kvalifikácie. Hráči umiestnení po 
kvalifikácii na 13. a horšom mieste ďalej nepokračujú ich umiestnenie je konečné. O 
umiestnení a postupe z kvalifikačných kôl do finále rozhoduje: 1)  súčet bodov z odohraných 
hier. 2)  vyšší náhod v kvalifikácii, vyšší druhý náhod, vyšší tretí náhod. 3)  roztrel na 9. a 10. 
Frame.  

Finále: Do finále postupuje spolu 12 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohratí 
kvalifikácie. Hrá sa po dvoch hráčov na dráhe systémom Amerika. Hráči si dráhu vyberajú 
podľa umiestnenia v kvalifikácii. Každý hráč odohrá na vybranej dráhe 3 hry systémom 
Amerika. Hráčom sa k finálovým 3 hrám pripočíta 30% kvalifikačného súčtu (4 hier) vrátane 
handicapu. O konečnom poradí rozhoduje súčet týchto bodov. V prípade rovnosti bodov 
vrátane handicapu, rozhoduje o umiestnení vyšší náhod vo finále, druhý vyšší náhod, tretí  v 
prípade ďalšej rovnosti roztrel do plných kuželiek .  
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Ocenenia na turnaji BOWLER KOŠÍC 2020:  

1. miesto finančná hotovosť 50,- € + fľaša vína  

2. miesto finančná hotovosť 35,-€ + fľaša vína  

3. miesto finančná hotovosť 25,-€ + fľaša vína 

4. – 6. miesto fľaša vína  

Najlepší ženský výkon : fľaša vína   

Najlepší neregistrovaný hráč v SBwZ: fľaša vína  

Najlepší hráč hrajúci v sezóne 2019/2020 ll. ligu SBwZ : fľaša vína 

 

BOWLER BANK !! Nová súťaž pre hráčov  

V každom kole bude do Bowler banku vložená organizátorom finančná časť, ktorá sa bude 
odvíjať od počtu hráčov na turnaji a to za každého hráča organizátor do banku vloží 1,- €/. 
Víťazom banku sa stáva hráč, ktorý v kvalifikácii dosiahne najvyšší súčet svojich najnižšie 
odohraných hier. Pri rovnosti bodov sa suma rozdelí.  

Predpis: 1) Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry bowlingu“ schválených SBwZ.  

2) 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 turnaja. Organizátor má 
výhradné právo k zmene týchto propozícií pri nepredvídaných okolnostiach. Zaplatením 
štartovného na tento turnaj vyjadrujú hráči súhlas so systémom turnaja.  

Prihlášky: Prihlášky vrátane nahlásenia do kvalifikačných rúnd: www.slovakbowling.sk  

Výsledkový servis, info, foto, propozície na stránke: www.bowlshop.sk  

Usporiadateľ: Vladimír Merkovský tel. 0903 712927 email: merkovskyv@gmail.com  

 


