Velikonoční

turnaj dvojic

Pravidla a řády
Hraje se dle platných pravidel bowlingu, dále dle propozic turnaje
Organizátor turnaje má právo provést změny propozic,termínů,hracího systému, startovného
V případných sporech má rozhodující a konečné slovo organizátor turnaje
Turnaje se zúčastní maximálně16 dvojic
Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky turnaje. Zaplacením startovného vyjadřují
hráči souhlas s propozicemi turnaje.
- Ženy mají handicap +8 bodů, platí až do finále
- V tomto turnaji nebudou umožněny restarty
-

Systém
-

-

Každá dvojice odehraje základní kolo ( každý z hráčů odehraje 2 hry ). Po odehrání
základního kola se dvojice seřadí dle součtu shozených kuželek. V případě stejného součtu
kuželek rozhoduje větší nához jednoho z dvojice, popřípadě větší počet všech strike v daném
kole. Podle pořadí se dvojice dopíší do předem stanoveného pavouka a opět se hraje na součet
( každý z hráčů odehraje dvě hry), do dalšího kola postupuje dvojice, která shodila více
kuželek. Dráhu si vždy vybírá dvojice, která v předešlém kole shodila více kuželek, soupeř
hraje vždy na druhé spárované dráze. Zároveň s finálem se bude hrát zápas o třetí místo, o
pořadí na 5. - 6. místě rozhodne vyšší nához ve čtvrtfinále.

Datum a čas konání
- Turnaj se uskuteční 25.3.2018 od 9,00 hod
- Časový harmonogram turnaje :
/ pouze orientační/
9,00 - 9,40 základní kolo
9,40 - 10,20 základní kolo
10,20 -11,00 základní kolo
11,00 -11,40 základní kolo
11,40 -12,10 1.osmifinále
12,10 -12,40 2.osmifinále
12,40 -13,10 3.osmifinále
13,10 -13,40 4.osmifinále
13,40 -14,10 1.čtvrtfinále
14,10 -14,40 2.čtvrtfinále
14,40 semifinále,finále a utkání o třetí místo

Místo konání
Bowling Vrchovina
Bělisko 389
Nové Město na Moravě

Startovné
- Startovné 720,- Kč na dvojici
-

Oba dva hráči obdrží v ceně startovného oběd
Přihlášky v místě konání, nebo na tel.566523573, 724055154, hrstka.ales@enpeka.cz,
nebo na www.enpeka.cz/penzion

- Po přihlášení dvojice zaplatí startovné a to do 16.3.2018 , jinak je přihláška
neplatná!!!!!

Ceny
-

Dvojice na 1.místě vyhrává pohár a 30l sud piva
Dvojice na 2.místě vyhrává pohár a 15l sud piva
Dvojice na 3.místě vyhrává pohár a 5l sud piva
Dvojice na 4.místě vyhrává dárkový koš
Dvojice na 5. – 6. místě vyhrávají ceny od pořadatelů
Nejvyšší nához dvojice a jednotlivce
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