
Série nominačních turnajů pro Mistrovství Evropy seniorů 2020 

Propozice a termíny.  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Turnajová série nominačních turnajů pro Mistrovství Evropy seniorů 2020 se skládá ze čtyř 

turnajů, které se hrají postupně na vybraných centrech po celé České republice. 

Jednotlivých turnajů se mohou účastnit registrovaní hráči, kteří splňují věkovou hranici pro 

účast na ME seniorů 2020 (ročník 1970 a starší). V sérii se bojuje o přímé právo pro čtyři 

muže a čtyři ženy s nejvyšším průměrem reprezentovat ČR právě na ME seniorů 2020, které 

proběhne ve Vídni v lednu roku 2020. 

§1. Vypisovatel 

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) 

§2. Vedoucí soutěžní série 

Předseda Sportovně technické komise ČBA, e-mail: stk@czechbowling.cz 

§3. Termíny, centra 

 Dílčí turnaje mají jeden hrací den v den pracovního klidu (neděle, případně sobota) 

 termín 6. 1. 2019, centrum Bestbowling Zličín 

 termín 3. 2. 2019, centrum Bowlingzone Pardubice 

 termín 7. 4. 2019, centrum Bowling Brno 

 termín 5. 5. 2019, centrum Šantovka Olomouc 

 

§4. Účastnický poplatek/Startovné 

4.1. Je stanoven na 600,- Kč. 

4.2. Platba se provádí v hotovosti na místě při prezenci před začátkem turnaje. 

§5. Právo účasti a hráčské kategorie 

5.1. Právo účastnit se jednotlivých turnajů a turnajové série mají registrovaní hráči, kteří splňují 

věkovou hranici pro účast na ME seniorů 2020 (ročník 1970 a starší). 

5.2. Hráčské kategorie: 

 Muţi 

 Ţeny 

§6. Přihlášky 

6.1. Hráči se mohou přihlašovat a odhlašovat sami on-line pomocí svého uţivatelského čísla na 

stránkách ČBA v menu obsazovačky, nebo prostřednictvím sekretáře ČBA Jiřího Marvala; 

telefon - 776 105 706, email – marval@czechbowling.cz. 

6.2. Aktuální obsazovačka jednotlivých turnajů bude zveřejněna na stránkách ČBA na adrese 

www.czechbowling.cz v menu obsazovačky. 

6.3. Uzávěrka přihlášek je týden před kaţdým konáním turnaje. Odhlášení po uzávěrce není moţné. 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

§7. Předpis 

Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěţního 

řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak. 

§8. Systém 

8.1. Na turnaji odehraje kaţdý hráč celkem 6 her. 

8.2. Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 min. 

8.3. První hru odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje, posun provádějí 

hráči dle pokynů rozhodčího. 
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8.4. V turnaji nelze hrát re-entry (opakované) starty. 

§9. Různé 

9.1. Mazací model bude zveřejněn 2 dny před hrací rundou dílčího turnaje na webu ČBA. 

9.2. Turnaj je zařazen v ţebříčku do kategorie A, odehrané výkony se počítají do Sportovního 

ţebříčku ČBA a průměrového ţebříčku určeného k nominaci reprezentace. 

9.3. V hracím prostoru platí zákaz poţívání alkoholických nápojů, všech druhů elektronického 

spalování nikotinu a dopingových prostředků. 

§10. Celkové pořadí série 

10.1. Celkové pořadí série je určeno nominačním průměrovým ţebříčkem turnajové série, který je 

sestavován zvlášť pro kategorii muţů a ţen. 

10.2. Do výsledků v nominačním průměrovém ţebříčku se započítávají 3 nejvyšší průměry hráče 

dosaţené na dílčích turnajích. 

§11. Postupové klíče pro účast na ME seniorů 2020 

11.1.  Čtyři muţi a čtyři ţeny s nejvyšším průměrem z nominačního průměrového ţebříčku mají právo 

reprezentovat ČR na ME seniorů 2020. Do ţebříčku se započítávají 3 nejlepší výsledky ze série 

čtyř seniorských nominačních turnajů. V případě, ţe některý/á z těchto 4 hráčů/hráček účast 

v reprezentaci odmítne, bude nominace doplněna dalším hráčem/hráčkou v pořadí. 

11.2   ČBA zajistí a uhradí nominovaným reprezentantům startovné na ME seniorů 2020. Pokud bude 

na ME seniorů 2020 vyslána výprava alespoň 4 hráčů/hráček, ČBA zajistí doprovod pro 

nominovaný tým. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

§12. Ostatní 

12.1. Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji do doby uzávěrky přihlášek. Po 

tomto termínu bude po přihlášených účastnících poţadován účastnický poplatek ve výši 100%, 

dle soutěţního řádu. 

12.2. Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic. 

12.3. Závazný a konečný výklad propozic provádí STK ČBA.  

12.4. Podmínkou nominace hráčů/hráček pro ME seniorů 2020 je akceptování Etického kodexu 

reprezentanta. 

Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA 

Jiří Beranst. v. r., předseda STK ČBA 

 


