
                  BOWLER KOŠÍC 2022                   
 

 
 

 
 

Miesto konania: GALÉRIABOWLING KOŠICE, OC Galériashopping Košice 
Rozhodca, organizátor: Vladimír Merkovský 
Termíny konania: každý mesiac – september, október, november, december 2022 
Štartovné:  20,.-€          Re-entry: 15,-€ 
Prihlásenie:  https://ligy.slovakbowling.sk/rezervacie/  
 
Turnaj je pripravený pre max.40 hráčov. Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov bowlingu, 
registrovaných i neregistrovaných.  
 
V prípade, že budú voľné miesta v kvalifikačných kolách, hráč bude môcť odohrať opäť 6 
kvalifikačných hier (ďalej RE-ENTRY) za cenu 15,- €. Pokiaľ si hráč reentry štart vopred 
rezervoval, je splatný spolu s prvým štartom!!! Poradie hráčov na Re-entry sa riadi poradím 
na Re-entry liste.Vprípade voľného miesta majú prednosť hráči, ktorý nehrali vôbec 
kvalifikáciu. Hráč, ktorý už mal RE-ENTRY môže sa prihlásiť na RE-ENTRY 2 len v tom 
prípade ak žiadny iný hráč nemá záujem o RE-ENTRY 1. Do výsledkovej listiny sa započíta 
lepší z výsledkov.   
Hráči sa prezentujú do jednotlivých kôl v prezenčnej dobe podľa plánovaného priebehu 
kvalifikačných kôl. Hráči, ktorí si príslušné kvalifikačné kolo dopredu rezervovali majú účasť 
v kole zaistenú, pokiaľ sa dostavia k prezentácii najneskôr 10 min. pred jeho plánovaným 
zahájením. 
 
Mazanie: ako aj úprava dráh a rozbežištia bude vykonané pred každou rundou v kvalifikácii 
a pred finále. Grafy mazania budú uverejnené vždy v bowlingovom centre 
GALÉRIABOWLING Košice a na stránke www.bowlshop.sk. 
Ženy 8 bodov na každú hru, juniori do 16 rokov 8 bodov na každú hru. Hráči majú pred prvou 
hrou v každom kole právo na 5 minútový tréning. 
 
Rozdelenie hracích skupín: Turnaj je rozdelený do dvoch výkonnostných skupín A a B. 
Zaradenie do skupín určuje organizátor podujatia. Hráči hrajúci v sezóne 2021/2022 
akúkoľvek divíziu ll. ligy SBwZ sú zaradený do konca roka 2022 do skupiny „B“. Do skupiny 
„B“ budú zaradený aj neregistrovaný hráči v ČR a SR v jednotlivých bowlingových zväzoch 
a federáciách. 
 
Kvalifikácia: Hrá sa po dvoch hráčov na dráhe (12 hráčov) systémom AMERIKA, v prípade 
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 6 hier. Hráči 
odohrajú 2 hry na vylosovanom páre dráh a po odohratí 2 hier sa presunú o jeden pár dráh 
doprava. 
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Postup z kvalifikácie: 
- Do finále postupuje spolu 12 hráčov a to 1. až 6. miesto zo skupiny A a to isté aj v skupine 
B po zoradení z kvalifikácie. 
Hráči umiestnení po kvalifikácii na 7. a horšom mieste ďalej nepokračujú ich umiestnenie je 
konečné, výnimka je ak sa hráč postupujúci do finále nezúčastní finále – postupuje hráč na 7. 
mieste, alebo až do naplnenia finále.  
 
O umiestnení a postupe z kvalifikačných kôl rozhoduje: 
1) súčet bodov z odohraných hier 
2) vyšší náhod v kvalifikácii 
3) roztrel na 9. a 10. Frame 
 
Finále: Finále sa odohrá vdvoch skupinách systémom AMERIKA -každý s každým na jednu 
hru vo svojej skupine. 
na dráhe č.1 skupina A 
1. zápas 1K – 6K, 2.zápas 2K – 4K, 3.záp. 3K – 5K, 4.záp. 1K – 5K, 5.záp.3K - 6K  
na dráhe č.2 skupina A 
1. zápas 2K – 5K, 2.zápas 1K – 3K, 3.záp. 2K – 6K, 4.záp. 4K – 6K, 5.záp.1K– 2K  
na dráhe č.3 skupina A 
1. zápas 3K – 4K, 2.zápas 5K – 6K, 3.záp. 1K – 4K, 4.záp. 2K – 3K, 5.záp.4K-5K 
 
na dráhe č.4 skupina B 
1. zápas 1K – 6K, 2.zápas 2K – 4K, 3.záp. 3K – 5K, 4.záp. 1K – 5K, 5.záp.3K - 6K  
na dráhe č.5 skupina B 
1. zápas 2K – 5K, 2.zápas 1K – 3K, 3.záp. 2K – 6K, 4.záp. 4K – 6K, 5.záp.1K– 2K  
na dráhe č.6 skupina B 
1. zápas 3K – 4K, 2.zápas 5K – 6K, 3.záp. 1K – 4K, 4.záp. 2K – 3K, 5.záp.4K-5K 
 
Dráhy sa každý mesiac  zmenia opačne v rámci skupiny A a B  (1-6, 2-5,3- 4).  
Za víťazstvo v zápase hráč obdrží 2 body. Za remízu si hráči rozdelia po 1 bode. Víťazom 
skupiny sa stáva hráč, ktorý v celkovom súčte bude mať najviac dosiahnutých bodov. V 
prípade rovnosti bodov rozhoduje súčet všetkých zrazených kolkov vo finále, ďalej vyšší 
náhod vo finále a následne vyšší náhod v kvalifikácii. 
 
Celkové hodnotenie série BOWLER KOŠÍC 2022 : Do celkového hodnotenia turnajovej 
série BOWLER KOŠÍC 2022 sa započítavajú 3 najlepšie obodované turnaje. Hráčom, ktorý 
odohrajú všetky  turnaje sa do celkového súčtu započítavajú 3 najviac obodované turnaje,  
horšie obodovaný turnaj sa škrtá. Pri rovnosti bodov rozhoduje viac najvyššie obodovaných 
turnajov hráča v roku 2022 ak ani toto nerozhodne, rozhoduje roztrel - jeden zápas medzi 
hráčmi a víťaz zápasu sa stáva víťazom série . 
 
 
Bodové hodnotenie turnajov: 
 1.miesto – 20 bodov 2.miesto – 19 bodov 3.miesto – 18 bodov 4.miesto – 17 bodov 
5.miesto – 16 bodov 6.miesto – 15 bodov 7.miesto – 14 bodov 8.miesto – 13 bodov 
9.miesto – 12 bodov 10.miesto – 11 bodov 11.-15.miesto – 10 bodov 16.-25.miesto – 9 bodov 
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Ceny na každom turnaji BOWLER KOŠÍC 2022: 
 

Skupina A a taktiež rovnaké ceny pre skupinu B 
 

Na každom turnaji je na výhry spolu určená hotovosť 40% z celkového vybraného 
štartovného poplatku. Suma pre víťazov bude rozdelená následovne: 20% pre skupinu A a 

20% pre skupinu B zo sumy určenej na výhry. 
- 
 
 

1. miesto finančná hotovosť 50% zo sumy určenej na výhry + trofej skupina A aj B 
2. miesto finančná hotovosť 30% zo sumy určenej na výhry + trofej skupina A aj B 
3. miesto finančná hotovosť 20% zo sumy určenej na výhry + trofej skupina A aj B 

 
Najlepší ženský výkon: fľaša vína 

Najlepšia 3.hra hráča v kvalifikácii: fľaša vína 
Najlepšia 5.hra hráča v kvalifikácii: fľaša vína 

 
 
 

BOWLER BANK 2022 doplnková súťaž pre hráčov: 
 

V každom kole bude do banku vložená organizátorom suma 5,-€. 
Hráči ktorý majú záujem zúčastniť sa hry o bank mesiaca sa prihlásia u organizátora a 
zaplatia poplatok 2,-€ za svoju kvalifikačnú hru a víťazom banku sa stáva hráč, ktorý v 

kvalifikácii dosiahne najvyšší výkon za jednu hru(najvyšší náhod v kvalifikácii aj reentry 
štart) Pri rovnosti v náhode si prihlásený hráči do súťaže Bank rozdelia medzi sebou 50:50. 
Suma Banku sa navyšuje počtom hráčom, prihlásených do BOWLER BANK. Víťaz obdrží 

celú vyzbieranú sumu v danom mesiaci t.j. organizátorom vloženú čiastku + poplatok 
štartujúcich hráčov o BOWLER BANK. 

 
 

   
Ceny pre celkových víťazov BOWLER KOŠÍC 2022 rovnaké pre skupinu A aj B: 

 
1.miesto reaktívna bowlingová guľa + trofej + štartovné na GALÉRIA MASTERS 2022  

2.miesto bowlingová guľa plastic + trofej + štartovné na GALÉRIA MASTERS 2022 
3.miesto bowlingová taška na 3 gule + trofej + štartovné na GALÉRIA MASTERS 2022 

 
Najlepšia žena: darčekový kôš + trofej 
Najlepší junior: darčekový kôš + trofej 

Naj. neregistrovaný hráč v SBwZ: bowlingová obuv + trofej 
 

Platnosť rozhodnutí: 
1) Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry bowlingu“ schválených SBwZ.  
2) Hrá sa podľa tohto rozpisu, pokiaľ tento rozpis niektorú časť pravidiel 
mení. V prípadných sporoch má rozhodujúce a konečné slovo organizátor turnaja. Tento 
systém turnaja je záväzný pre všetkých účastníkov turnaja. Organizátor má výhradné právo k  



                  BOWLER KOŠÍC 2022                   
 
zmene týchto propozícií pri nepredvídaných okolnostiach. Zaplatením štartovného na tento 
turnaj vyjadrujú hráči súhlas so systémom turnaja. 
Výsledkový servis, info, foto, propozície na stránke: www.bowlshop.sk 
 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!!! 
Všetky tieto povinnosti hráčov kontroluje počas celého turnaja rozhodca turnaja 
a pri porušení udeľuje tresty: 
 varovanie 
 vylúčenie z turnaja 
 
Usporiadateľ: Vladimír Merkovský tel. 0903 712927  
  
Sponzori turnaja: 
 

                
 


