
         

DEVÍTKOVÁ LUCERNA 2013 

 

TERMÍN KONÁNÍ – VŽDY PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 

Místo konání : v bowlingovém  centru  Lucerna Plzeň – Doubravka 

 

Hrací rundy : 1.runda od 17:30 hodin 

                               2. runda od 19:00 hodin 

                               Finále    od 21:00 hodin 

 

Hrací systém: 
Hráči odehrají 4 kvalifikační hry – na vylosované dráze 2 hry + na páru 2 hry. 

Po odehrání kvalifikace postoupí nejlepších 24 hráčů do finále, kde odehrají 

další 3 hry, které se přičtou ke kvalifikačnímu výkonu. Při rovnosti bodů 

rozhoduje vyšší dosažený nához. 

 

CELÝ TURNAJ SE HRAJE TZV. “ 9 NOTAP “                    

tj. 9 SRAŽENÝCH KUŽELEK = STRIKE !!!!!!! 

 
TURNAJ JE ROZDĚLEN DO 2 VÝKONOSTNÍCH 

KATEGORIÍ – „A“ HRÁČI S PRŮMĚREM NAD 175, „B“ PRO 

HRÁČE S PRŮMĚREM DO 175. POŘADATEL SI ZDE 

VYHRAZUJE PRÁVO HRÁČE Z KATEGORIE „B“ 

PŘEŘADIT DO KATEGORIE „A“ PODLE VÝKONŮ 

V TURNAJI. 

 
V kategorii „A“ náleží ženám hendikep 10 bodů a ženám v kategorii „B“ 20 

bodů na každou hru i finále. Pro vyrovnání výkonnostních rozdílů bude 

hráčům v kategorii „B“ též uznám hendikep 10 bodů na hru. 

Junioři do 15 let mají hendikep 30 bodů na hru. 

 

Přihlásit na turnaj se můžete na www.obsazovacky.cz  v sekci regionální 

turnaje nebo na www.sloanebowling.cz/turnaje. 

 

STARTOVNÉ : 350,- KČ 

 

 

http://www.obsazovacky.cz/
http://www.sloanebowling.cz/


OCENĚNÍ KATEGORIÍ „A“ i „B“ 
 

1. MÍSTO – láhev vína + poukaz na odběr bowl.zboží v hodnotě 1.000,-Kč 

2. MÍSTO – poukázka na odběr bowlingového zboží v hodnotě 500,-Kč 

3. MÍSTO – láhev vína + sportovní výživový balíček NUTREND 

4. MÍSTO – láhev vína + poukázka na hodinu bowlingu zdarma 

5. MÍSTO – poukázka na hodinu bowlingu zdarma 

 

OCENĚNI BUDOU I PRVNÍ NEPOSTUPUJÍCÍ HRÁČI DO FINÁLE. 

Z KAŽDÉ KATEGORIE OBDRŽÍ MALÝ BALÍČEK OD NUTRENDU!!!!! 

 
Právo změn a platnost rozhodnutí – v případných sporech má rozhodující a konečné slovo 

organizátor turnaje a zaplacením startovného vyjadřují hráči souhlas s propozicemi turnaje. 

 

TURNAJ JE NEKUŘÁCKÝ !!!!!!! 
Výsledky turnaje jsou započítávány do bodovacího FIRO-TOUR žebříčku. 

Pořadí tohoto žebříčku naleznete na www.bowlingweb.cz. 

 

Další ocenění: 

Zaplacením startovného se hráč dostává do slosování a vždy po 3 

turnajích proběhne losování o zajímavé ceny. Tudíž platí, že čím 

více startů i restartů hráč odehraje – tím větší šance na výhru. 

 

V platnosti zůstává i vložená soutěž smíšených dvojic, kde budou 

finančně ohodnoceny první tři dvojice. 

 

Těšíme se na Vás Petra a Luboš 

               

http://www.bowlingweb.cz/

