
 

 

BOWLINGZONE SENIOR OPEN DIVISION 2022 

 

Organizátor:  BOWLINGZONE PARDUBICE , Adam Vondráček 

Informace: Celoroční seniorská série turnajů s finálovým turnajem. Hlavním cílem 

této turnajové série je umožnit všem hráčům hrát všechny hry, tudíž 

nikdo nebude vyřazen až do konce turnaje  

Způsob přihlášení: Obsazovačka vždy na www.obsazovacky.cz 

Místo konání:  Bowlingzone Pardubice 

Termíny konání: První turnaj 2. 1. 2022, finálový turnaj na začátku dalšího roku 

 Termíny dalších turnajů : 

 20.2. , 20.3. , 10.4., 8.5., 12.6., 17.7., 21.8., 18.9., 2.10., 20.11. a 18.12. 

 

Účast: Turnaj je otevřen pro všechny hráče, kteří v roce 2022 dovrší 50 let a 

více 

Počet účastníků:  60, v případě vyššího počtu přihlášených hráčů budou propozice 

upraveny 

 

Bodové hodnocení: V každém turnaji získává hráč body do celoročního žebříčku, který bude 

také rozdělen na muže a ženy.  

 Za 1. místo 100 bodů, za 2. místo 80 bodů, za 3. místo 70 bodů, za 

4.místo  60 bodů, za 5. místo 50 bodů a od 6.místo 45 bodů a každé další 

místo o bod méně 

 

 

http://www.obsazovacky.cz/


 

Systém turnaje a časový rozpis: 

Základní část: 

Každý startující odehraje 4 hry systémem Amerika na vylosovaném páru drah. Minimální počet 

hráčů na páru drah jsou 2 maximální 4. 

Pořadí po základní části se určí podle počtu dosažených bodů včetně handicapu. 

Časový rozpis:  1. runda v 11:00 hodin, 2. runda ve 13:00 hodin 

 

STEP 1: 

Do STEPU 1 postupují všichni hráči, kteří odehráli kvalifikaci a rozdělí se dle výsledků do dvojic 

dle pořadí dosaženém v kvalifikaci. 1. hraje s posledním, 2. s předposledním atd.  

Hráči ve dvojicích hrají KO systémem na součet 3 her včetně handicapů. 

Vítězové postupují do DIVIZE A a poražení postupují do  DIVIZE B.   

Pokud je v turnaji lichý počet hráčů vítěz kvalifikace postupuje automaticky do DIVIZE A. 

FINÁLOVÝ DIVIZNÍ STEP : 

Ve finálové části hrají hráči obou DIVIZÍ 3 hry na součet včetně handicapů.  

Hráči DIVIZE A hrají o celkové vítězství v turnaji a hráči DIVIZE B o vítězství ve své DIVIZI. 

Obě DIVIZE hrají v této části od 0, tzn. , že se nepočítají dosažené výsledky v předchozí části 

turnaje.  

Poznámka: 

V případě rovnosti bodů ve všech částech turnaje rozhoduje o umístění vyšší maximální nához 

bez handicapu. 

 

 

Předpisy a platnost pravidel: 

Hraje se podle základních pravidel hry bowling vydaných a schválených ČBA a tohoto předpisu. 

Pokud propozice mění některou část pravidel, ustanovení těchto propozic má přednost. 

V případných sporech má rozhodující právo a konečné slovo organizátor turnaje. 



 

 

Handicapy: 

Startující mají ke každé hře bonus jednoho bodu za každý rok nad 50 let věku / věk 51 let = 

1 bod /. Ženy mají bonus 8 bodů ke každé hře a rovněž jim je přiznaný bonus jednoho bodu 

za každý rok nad 50 let věku. 

 

Mazání: 

Dráhy budou vyčištěné a namazané před každou  základní částí a před finále. 

Tato roční série je zařazena do kategorie B a proto se bude hrát vždy na jednodušších 

modelech. 

 

Trénink: 

Před začátkem každé základní části mají hráči 10ti minutový trénink, před Stepem 1 a před 

finále  mají hráči 8mi minutový trénink. 

 

Ceny:  V jednotlivých turnajích  v závislosti na počtu startujících ( 30 hráčů = 100% 

pokud bude hráčů méně, vypočítává se výše cen ku 100%, tedy 30ti hráčům ): 

1. hráč celkového pořadí    1.000 Kč+  pohár nebo věcná cena 

  2. hráč celkového pořadí       700 Kč+  pohár nebo věcná cena 

3. hráč celkového pořadí        500 Kč + pohár nebo věcná cena 

1. hráč DIVIZE B  500 Kč 

Nejlepší žena     věcná cena 

Nejvyšší nához mužů  věcná cena 

Nejvyšší nához žen  věcná cena 

 

Do celoročního finálového turnaje postupuje prvních 36 hráčů z celoročního žebříčku. Systém 

turnaje bude upřesněn min. 1 měsíc před finálovým turnajem. Pro  účast ve finálovém turnaji 

musí hráč odehrát alespoň 7 jednotlivých turnajů série. 



Ve finálovém turnaji se bude hrát o hodnotné nejen bowlingové ceny, bowlingové vybavení 

(za každé zaplacené startovné jde 50Kč do finálového banku, který bude rozdělen v ročním 

finále) 

Startovné: Každý hráč zaplatí startovné ve výši 500,- Kč. 

 

Upozornění:  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny výše a množství cen v závislosti na počtu startujících 

hráčů, jak v jednotlivých turnajích, tak v turnaji finálovém. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu hracího systému v průběhu seriálu. Tyto změny budou 

vždy publikovány v dostatečném časovém předstihu. 

 

     


