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Miesto konania:

Bowlingové centrum GALÉRIABOWLING, Obchodené centrum
Galéria Shopping Košice, Toryská 5

Rozhodcovia :

Vladimír Merkovský, Fabio Merkovský a Vlastiimil Michalčík.

Organizátor:

GALÉRIABOWLING Košice

Termín konania

09. – 12.08.2018 prihlásenia do rúnd na www.slovakbowling.sk

Účastníci:

Turnaj je pripravený pre max. 50 hráčov. Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov
bowlingu, registrovaných i neregistrovaných. Turnaj nie je zaradený do
priemerového turnajového rebríčka SBwZ.

Štartovné:

Štartovné od 18,-

Mazanie dráh:

€

Mazanie ako aj úprava dráh a rozbežiska bude vykonané pred každou rundou
v kvalifikácii a pred 1. finálovým krokom. Mazacím modelom na turnaji
GALÉRIABOWLING CUP 2018 je 41 stopový mazací model, ktorý bude použitý
na Letnom Tatranskom Pohári 2018 v Poprade. Graf mazania bude
k nahliadnutiu a vyskúšaniu v bowl. centre GALÉRIABOWLING Košice a na
stránke www.bowlshop.sk Na mazanie bude použitá sankčná mazačka KEGEL
KUSTODIAN ION.

Handicap:

Ženy, juniori do 15 rokov a neregistrovaný hráči majú 8 bodov na každú hru. Za
neregistrovaného hráča sa považuje hráč, ktorý nikdy nebol a nie je registrovaný
v žiadnej medzinárodnej bowlingovej organizácii či federácii. Seniori nad 50 rokov
5 bodov na každú hru!!!

Tréning:

Hráči majú pred prvou hrou v každom kole právo na 5 minútový tréning. Pred
finálovými krokmi má štartujúci hráč v danom kroku právo na 2 framy.

Skupina B :

Na turnaji majú hráči ktorí spĺňajú kritérium buď neregistrovaný hráč, alebo hráč
hrajúci v súťažnom ročníku 2017/2018 ktorúkoľvek 2.bowlingovú ligu organizovanú
SBwZ. Za neregistrovaného hráča sa rozumie hráč, ktorý nie je a nikdy nebol
registrovaný v bowlingovom zväze svojej krajiny. Víťazom skupiny B sa stáva hráč,
ktorý spĺňa vyššie uvedené kritéria a umiestni sa na najvyššom mieste v celkovom
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hodnotení turnaja, ďalej druhý a tretí hráč medzi hráčmi skupiny B. Víťaz skupiny B
sa môže stať aj víťazom celého turnaja GALÉRIABOWLING CUP 2018.
Hrací systém:

KVALIFIKÁCIA: Hrá sa po dvoch hráčov na dráhe (12 hráčov), 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. Každý hráč odohrá v kvalifikačnom kole 6 hier systémom Amerika.
Hráči odohrajú 2 hry na vylosovanej dráhe a po odohratí 2 hier sa presunú o jeden
podávač doprava.
SEMIFINÁLE: Do semifinále postupuje spolu 24 hráčov t.j. hráči z kvalifikácie na
1. až 24.mieste. Pri neúčasti jedného či viac hráčov do semifinále postupuje
nasledujúci hráč v poradí kvalifikácie. Hráči odohrajú na vybranej dráhe 3 hry
systémom AMERIKA a k týmto 3 hrám sa hráčom pripočíta 50 % kvalifikačného
súčtu hráča vrátane handicapu. Dráhu si hráči vyberajú podľa umiestnenia
v kvalifikácii a na nej odohrajú hráči všetky hry v semifinále. Prvú štvrťfinálovú
skupinu tvoria hráči na 1. – 12. mieste po kvalifikácii. Druhú semifinálovú skupinu
tvoria hráči na 13. – 24. mieste po kvalifikácii. Do finále postupuje najlepších 12
hráčov po zoradení v semifinále. V prípade rovnosti skóre rozhoduje vyšší náhod v
semifinále, potom lepšie umiestnenie v kvalifikácii.
FINÁLE: Do finále postupuje spolu 12 hráčov t.j. hráči na 1. až 12.mieste po
zoradení semifinále. Pri neúčasti jedného či viac hráčov do finále postupuje
nasledujúci hráč v poradí v semifinále. Hráči odohrajú na vybranej dráhe 3 hry
systémom AMERIKA od nuly. V prípade rovnosti skóre rozhoduje vyšší náhod
vo finále, ak aj ten bude rovnaký o víťazovi rozhodne roztrel.

Ceny na turnaji GALÉRIABOWLING CUP 2018
Na výhry je určených spolu 60% finančných prostriedkov
z celkového vyzbieraného štartovného poplatku. Táto suma
bude rozdelená pre skupinu „A“ 50% a pre skupinu „B“ tiež 50%.
Skupina A
1. miesto finančná hotovosť 50% zo sumy určenej pre skupinu „A“
2. miesto finančná hotovosť 30% zo sumy určenej pre skupinu „A“
3. miesto finančná hotovosť 20% zo sumy určenej pre skupinu „A“
Skupina B
(neregistr. hráči a hráči hrajúci 2. Ligu SBwZ v ročníku 2017/2018)

1. miesto finančná hotovosť 50% zo sumy určenej pre skupinu „A“
2. miesto finančná hotovosť 30% zo sumy určenej pre skupinu „A“
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3. miesto finančná hotovosť 20% zo sumy určenej pre skupinu „A“
Najvyšší výkon: vecná cena
Najlepší ženský výkon: vecná cena
Najlepší junior do 15 rokov: vecná cena
Víťaz každej kvalifikačnej rundy: fľaša vína

Každý hráč, ktorý sa zapojí do súťaže „Hra o Jackpot“ zaplatí vklad 3,- €. Organizátor
dotuje JACKPOT na začiatku turnaja

sumou

20,-€!!!.

JACKPOT bude tvoriť spolu 100% z celkovo vyzbieranej sumy v hre o Jackpot vrátane
vkladu organizátora. Do hry o JACKPOT sa započítava hráčovi 6 hier odohratých
v kvalifikácii!!! Pri reentry štarte je potrebné nové prihlásenie a zaplatenie poplatku do
hry o JACKPOT a hráčovi sa tak započítavajú všetky hry aj reentry štart!!! .Prihlásenie
je možné od 1.framu danej hry!!! Víťazom 100 % sumy určenej na JACKPOT sa stáva
hráč, ktorý dosiahne najvyšší súčet svojej najvyššej a najnižšej hry v kvalifikácii a splní
uvedené podmienky pre hru o JACKPOT. Pri rovnosti bodov sa JACKPOT rozdelí medzi
hráčov, ktorý dosiahli rovnaký náhod..

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:
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www.bowlshop.sk
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.
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 :

Merkovský Vladimír, Fabio Merkovský a Vlastimil Michalčík

Usporiadateľ: Vladimír Merkovský tel. 0903 712 927
mail: merkovskyv@gmail.com
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