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GGRRAANNDD  PPRRIIXX  PPRREEŠŠOOVV  22001199  

vv  bboowwlliinngguu  jjeeddnnoottlliivvccoovv..    
 

 
Miesto konania:           BOWLING PRI TRATI PREŠOV, Jazdecká ul.  Prešov 
 
Spôsob prihlásenia:    na stránke www.slovakbowling.sk v sekcii rezervačný systém   
 
Rozhodcovia :              Vladimír Merkovský, Fabio Merkovský, Alex Basala  
 
Organizátor:                 Vladimír Merkovský – BOWLSHOP.SK  
 
 
Termín konania            10. – 15. júna 2019 
    
 
Účastníci: Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov bowlingu, registrovaných 

i neregistrovaných. Za neregistrovaného hráča sa považuje hráč, ktorý nie je 
registrovaný v žiadnej národnej, alebo medzinárodnej bowlingovej federácii či 
organizácii ako sú SBwZ, ČBA atď.  

 
 
 

   Časový harmonogram a štartovné poplatky: 
 

1. runda 10. 06. 2019 o 17 00 hod štartovné 20,-€ 
2. runda 12. 06. 2018 o 17 00 hod štartovné 20,-€  
3. runda 15. 06. 2019 o 09 00 hod štartovné 20,-€ 
4. runda 15. 06. 2019 o 11 45 hod štartovné 25,-€ 
Štvrťfinále  – 15. 06. 2019 - začiatok o 14:30 hod  
Semifinále -  15. 06. 2019  - začiatok o 16:00 hod 

Finále - 15. 06. 2019 - začiatok o 17:30 hod  
Vyhodnotenie turnaja 18:30 hod  

 
Organizátor má právo v prípade väčšieho záujmu pridať kvalifikačnú rundu, naopak v prípade nízkeho 

záujmu môže byť táto runda zrušená a hráči budú presunutý do nasledujúcej rundy   
 
 
Mazanie dráh:       Mazanie ako aj úprava dráh a rozbežiska bude vykonané pred každou rundou  

v kvalifikácii, pred štvrťfinále a semifinále. Graf mazania bude zverejnený na 
stránke www.bowlshop.sk  

 
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.  

 
 
Tréning: Hráči majú pred prvou hrou v každom  kole právo na 10 minútový tréning. Pred 

finálovými krokmi má štartujúci hráč v danom kroku právo na 5 minútový tréning. 
 



 
GRAND PRIX PREŠOV 2019 v bowlingu 

 

Strana 3 

 
 
 
Skupina B :                  Na turnaji majú hráči ktorí spĺňajú kritérium buď neregistrovaný hráč, alebo hráč 

registrovaný v SBwZ, ktorý v sezóne 2018/2019 hral v jednom z regiónov SR ll.ligu 
SBwZ trojčlenných družstiev má možnosť hrať aj o ceny v skupine B. Víťazom 
skupiny B sa stáva hráč, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritéria a umiestní sa na 
najvyššom mieste v kvalifikácii, ďalej druhý a tretí hráč medzi hráčmi skupiny B. 
Víťaz skupiny B sa môže stať aj víťazom celého turnaja.   

 
 

 
 
Hrací systém: Kvalifikácia: Pred každým kolom si hráči vylosujú dráhy, na ktorých odohrajú 

svoje kvalifikačné hry. Každý hráč odohrá v kvalifikačnom kole 6 hier systémom 
Amerika. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú traja a maximálny počet 
hráčov sú piati. V prípade rovnosti bodov v kvalifikácii rozhoduje o umiestnení 
vyšší výkon (náhod) v kvalifikácii v jednej hre, druhý vyšší výkon, tretí...,  až do 
rozhodnutia.  Postupujúci hráči si do štvrťfinále prenášajú 50% súčtu kvalifikačných 
hier vrátane handicapu.  

  Do štvrťfinále postupuje spolu 20 hráčov umiestnených na 7.- 26.mieste po 
zoradení v kvalifikácii. Hráči umiestnení po kvalifikácii na 27. a vyššom mieste 
ďalej nepokračujú ich umiestnenie je konečné. 

 
 
Štvrťfinále :  Do štvrťfinále postupuje spolu 20 hráčov t.j. hráči z kvalifikácie na 7. 
až 26. mieste. Pri neúčasti jedného či viac hráčov do štvrťfinále 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. V prípade rovnosti skóre rozhoduje vyšší náhod v štvrťfinále vrátane 
handicapu, potom lepšie umiestnenie v kvalifikácii.  
 
 
Semifinále: Do semifinále postupuje 16 hráčov a to 1. – 6. miesto z kvalifikácie 
a 1.- 10. miesto po zoradení vo štvrťfinále. Každý hráč odohrá v semifinále 3 hry 
systémom Amerika a k týmto hrám sa hráčom pripočíta 50% prenos celkové súčtu 
bodov z kvalifikácie vrátane handicapu. Dráhy si hráči vyberajú podľa umiestnenia 
najprv v kvalifikácii a potom vo štvrťfinále. Hrá sa bez posunu a v prípade rovnosti 
bodov a prenosu 50% z kvalifikácie vrátane handicapu, rozhoduje o umiestnení 
vyšší maximálny výkon v semifinále, druhý vyšší výkon, roztrel.     
 
 
Finále : Do finále postupuje 8 hráčov po zoradení v semifinále. Každý hráč odohrá 
vo finále 3 hry systémom Amerika. Dráhy si hráči vyberajú podľa umiestnenia 
v semifinále. Hrá sa od nuly bez posunu a v prípade rovnosti bodov (vrátane 
handicapu) rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon vo finále, druhý vyšší 
výkon, poprípade roztrel. Víťaz finále sa stáva víťazom GRAND PRIX PREŠOV 
2019.     
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                            OCENENIA pre skupinu „A“:  
            GRAND PRIX PREŠOV 2019 

 
1. miesto 200,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
2. miesto 140,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
3. miesto  90,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
4. miesto  50,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
5. miesto  40,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
6. miesto  30,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 

 
 
 

OCENENIA: pre SKUPINU „B“ ktorú tvoria hráči hrajúci ll.ligu 
SBwZ v sezóne 2018/2019 a neregistr. hráči v SBwZ!!! 

 
1. miesto 100,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
2. miesto   60,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 
3. miesto   40,- € + trofej GRAND PRIX PREŠOV 2019 

 
Najvyšší výkon v jednej hre počas celého turnaja: vecná cena  

 
Najlepšia žena: vecná cena 

 
Najlepší junior do 15 rokov: vecná cena  

 
Víťaz každej kvalifikačnej rundy: fľaša vína 
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Každý hráč, ktorý sa zapojí do súťaže „Hra o Jackpot“ zaplatí vklad 4,- €. 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: 

 
                www.bowlshop.sk 

                          
 

 
Usporiadateľ:  Vladimír Merkovský  tel. 0903 712 927 

mail: merkovskyv@gmail.com 
 


