
 
 

                

                                   
 

 
 

 
 
                        

Miesto konania: Bowlingové centrum GALÉRIABOWLING KOŠICE   
 

Rozhodcovia :              Vladimír Merkovský, Fabio Merkovský. 

 
Organizátor:                 BOWLSHOP.SK – zast. Vladimírom Merkovským  
 
Termín konania:          06. 01. 2020 - prihlásenia do rúnd na  www.slovakbowling.sk  
 
Účastníci: Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov bowlingu, registrovaných 

i neregistrovaných. Turnaj nie je zaradený do priemerového rebríčka SBwZ !!!. 
 

Štartovné: Štartovné 15,-€    
 

Re-entry: V prípade, že budú voľné miesta v kvalifikačných kolách, hráč bude môcť odohrať 

opäť 6 kvalifikačných hier (ďalej RE-ENTRY) za cenu aktuálneho štartu v danej 

hre. Poradie hráčov na Re-entry sa riadi poradím na Re-entry liste. 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.  

 
Prezentácia: Hráči sa prezentujú do jednotlivých kôl v prezenčnej dobe podľa plánovaného 

priebehu kvalifikačných kôl najneskôr 10 min. pred plánovaným zahájením kola. 

 
 
Mazanie dráh:      Mazanie ako aj úprava dráh a rozbehov bude vykonané pred každou rundou  

v kvalifikácii a pred semifinále. Mazanie na podujatí bude 40 stopové mazanie Wall Street.  
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Handicap: Ženy 8 bodov na každú hru, neregistrovaní hráči v SBwZ (pri zahraničných hráčov 

neregistr. vo zväze svojej krajiny) 8 bodov, juniori do 15 rokov 8 bodov na každú 

hru počas celého turnaja.  

 

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

 

          
Hrací systém:   Kvalifikácia: Hrá sa po dvoch hráčoch na dráhe (12 hráčov), v prípade väčšieho 

záujmu po troch hráčoch 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 systémom Amerika. Hráči odohrajú 2 hry na 

vylosovanej dráhe a po odohratí 2 hier sa presunú o jeden podávač doprava (spolu 

6 hier).  

 O umiestnení a postupe z kvalifikácie rozhoduje: 

1) súčet bodov z odohraných hier 

2) vyšší náhod v kvalifikácii, druhý vyšší náhod, tretí vyšší náhod v kvalifikácii 

 ( VŠETKY bez handicapu) 

3) roztrel na 9. a 10. Frame 

 

Postup z kvalifikácie do semifinále:   
                                       SEMIFINÁLE: Do semifinále postupuje spolu 15 hráčov a  to 7. až 21. miesto po 

zoradení v kvalifikácii. Ak sa po kvalifikácii postupujúci hráči z kvalifikácie nebudú 

nachádzať alebo neoznámia svoju účasť v semifinále organizátorovi 

a nezaregistrujú sa výberom dráh, postupuje do semifinále v poradí nasledujúci 

hráč v kvalifikácii. Hráči odohrajú v semifinále 3 hry na vybranom podávači bez 

posunu, ku ktorým sa im pripočíta prenos 50% súčtu kvalifikačných hier vrátane 

handicapu. Dráhy si hráči vyberajú podľa umiestnenia v kvalifikácii. Hráči budú po 

odohratí semifinále zoradení podľa súčtu 3 odohratých hier v semifinále vrátane 

handicapu a prenosu  50% bodov z kvalifikácie. 

 
                                      FINÁLE: Do finále postupuje spolu 12 hráčov a to:  6 hráčov na 1. – 6. mieste po 

skončení kvalifikácie a 6 hráčov na 1. – 6. mieste po konečnom zoradení 

v semifinále. Hráči odohrajú vo finále 4 hry na vybranom podávači s posunom do 

prava po 2 hrách vo finále. Dráhu si hráči vyberajú podľa poradia v kvalifikácii  

                             a ďalej podľa poradia v semifinále. K odohratým 4 hrám vo finále sa hráčom  

                             pripočítava ako piata hra 50% kvalifikačného súčtu hráča vrátane handicapu.  

                             Súčet 4 odohratých hier vo finále a prenosu 50% z kvalifikácie rozhodne  

                             o celkovom poradí Trojkráľového Galériabowling Cupu 2020.  
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O konečnom poradí vo finále rozhoduje: 

4) súčet bodov z odohraných hier vo finále 

5) vyšší náhod vo finále, druhý vyšší náhod (bez handicapu) 

6) roztrel na 9. a 10. Frame 

 

Súťaž dvojíc: 
Na turnaji sa hrá aj doplnková súťaž a to súťaž dvojíc, do ktorej sa môžu hráči 

prihlásiť pri prvom štarte v kvalifikácii. Každý hráč môže nastúpiť iba v jednej 

dvojici. Zloženie dvojíc je potrebné nahlásiť už pri prezentácii. Hráčom sa 

započítava do súťaže dvojíc najlepší štart v kvalifikácii a súčet dvojice sa vyhodnotí 

na záver turnaja. Pri rovnosti bodov dvojice rozhoduje najvyššia hra, druhá....   

 

 
                               

 
Každý hráč, ktorý sa zapojí do súťaže „Hra o Jackpot“ zaplatí vklad 3,- €.  

JACKPOT bude tvoriť spolu 100% z celkovo vyzbieranej sumy v hre o Jackpot. Počiatočný 

vklad firmy GALÉRIABOWLING KOŠICE je vo výške 15,-€.  

Do hry  o JACKPOT sa môže prihlásiť každý hráč, ktorý zaplatí pred štartom hry poplatok hry 

o JACKPOT (za každý kvalif. súbor 6 hier ), to znamená pri Reentry štarte je potrebné nové 

prihlásenie do hry o JACKPOT. Víťazom hry o JACKPOT sa stáva hráč ktorý počas 

kvalifikácie zaznamená NAJVYšší súčet svojej  najnižšej a najvyššej hry 

v kvalifikácii bez handicapu ak sa prihlásil do hry o JACKPOT a zaplatil poplatok hry. Pri 

rovnosti bodov sa Jackpot rozdelí medzi hráčov s rovnosťou bodov.  
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OCENENIA:  

 
1. miesto finančná hotovosť 100,- € + fľaša sektu 

   2. miesto finančná hotovosť    50,- € + fľaša sektu  
   3. miesto finančná odmena      30,- € + fľaša sektu 
   4. – 6. miesto vecná cena + fľaša sektu  

 

 
 

Najvyšší výkon: Fľaša sektu 
 

Najlepší neregistrovaný hráč : vecná cena 
 

Najlepšia žena : vecná cena  
 

Najlepšia dvojica : finančná odmena spolu 20,-€ pre dvojicu 
 

 
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. 

 
Výsledkový servis, info, foto, propozície na stránke: 
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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 

 
 
 
 

 


