GALÉRIABOWLING
TOUR 2019

GALÉRIABOWLING TOUR február 2019

Miesto konania:

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

Organizátor:

GALÉRIABOWLING Košice - zast. Vladimírom Merkovským

Termín konania

01.02.2019 – 28.02.2019 prihlásenia do turnaja na www.galeriabowling.sk ,
alebo osobne u personálu bowlingového centra Galériabowling Košice

Hráči môžu odohrať svoje hry v dňoch

pondelok – štvrtok max do 18 00 hod !!!
vopred po objednaní sa u personálu GALÉRIABOWLING KOŠICE.
Pre turnaj Galériabowling Tour 2019 sú vyčlenené 3 dráhy.
Po ich naplnení môžeme štart hráčom obmedziť v danom termíne.
Upozorňujeme hráčov, že objednávať bowl. dráhy môžu na max 1,5
hodiny pre odohratie jedného kola (6 hier)!!!
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GALÉRIABOWLING TOUR február 2019
Upozorňujeme účastníkov turnaja Galériabowling Tour 2019,
že v bowlingovom centre Galériabowling Košice sú
uprednostnené komerčné a firemné objednávky a z tohto
dôvodu môže byť niektorý štart na turnaji zrušený či
presunutý na najbližší termín. Ďakujeme za pochopenie.
Re-entry:
Mazanie dráh:

hráč bude môcť odohrať opäť 6 kvalifikačných hier (ďalej RE-ENTRY) za cenu 11,€. Do výsledkovej listiny sa započíta lepší z výsledkov.
Mazanie ako aj úprava dráh a rozbežiska bude vykonané pred každou hrou hráča. Na
mazanie bude použitá sankčná mazačka KEGEL FLEX. Mazací model bude
zverejnený každý mesiac v bowlingovom centre Galériabowling Košice.

Handicap:

Ženy 10 bodov na každú hru, juniori do 15 rokov 10 bodov na každú hru počas
celého turnaja.

Tréning:

Hráči majú pred prvou hrou v každom kole právo na tréning v trvaní 3 framy.

Rozdelenie skupín :

Galériabowling Tour 2019 sa hrá v dvoch výkonnostných skupinách,
rozdelenie hráčov do skupín je v kompetencii organizátora a rozdelenie bude
zverejnené na stránke www.bowlshop.sk

Hrací systém:

V každom kole si hráč dohodne termín u obsluhy bowlingových dráh v bowlingovom
centre GALÉRIABOWLING KOŠICE, v ktorom odohrá 6 kvalifikačných hier na
vybranej dráhe bez posunu klasickým spôsobom nie AMERIKOU!!! (t.j. bez
striedania dráh). Hrá sa po jednom max. po dvoch hráčov na dráhe. Súbor 6 hier si
hráč môže zopakovať opäť za poplatok 11,- € v reentry štarte. Do celkového poradia
sa započítava lepší súčet 6 odohratých hier v priebehu mesiaca.
Víťazom mesačného kola sa stáva hráč z najvyšším súčtom bodov po odohratí 6
hier v danom kole vrátane handicapu.
O umiestneníl v kole rozhoduje súčet bodov z odohraných hier, vyšší náhod,
druhý, tretí ....

Na turnaji budú ocenení hráči v skupine A a B na 1.- 3. mieste
darčekovými košmi.
Hráč s najvyšším priemerom vo februári 2019 získa LED televízor
THOMSON 81 cm .
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.
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