
 
Národní finále QubicaAMF Cup 2013  

Praha – Pardubice – Třinec - Chomutov 
 
        
 
Zařazení turnaje :  Turnaj je otevřen jak pro registrované hráče ČBA + evidované hráče ABL tak i 
    pro hráče neregistrované. 
    Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR ( Firo-tour ) 
    Turnaj je kategorie A – výsledky budou hráčům započteny do mistrovského  
    žebříčku ČBA 

Místo konání kvalifikace:  Kvalifikace pro Hlavní soutěž Národního finále se uskuteční společně ve 5 
bowlingových centrech :  

1. Best Bowling Zličín – 31.8.2013  

2. LUKA Pardubice – 31.8.2013 

3. Strikeland Chomutov – 31.8.2013 

4. Xbowling Třinec - 31.8.2013 

5. Xbowling Žižkov – 30.8. + 31.8.2013 

Místo konání hlavní soutěže : Best Bowling Zličín 1.9.2013 

 
                              
Kvalifikace pro hlavní soutěž Národního finále QubicaAMF Cup 2013 : 

  
 Každý hráč odehraje 6 her americkým způsobem, po odehrání 3 her se posune na  

pár drah doprava.  Každý hráč má možnost si vybrat jedno bowlingové centrum 
dle své volby a na něm odehrát 6 kvalifikačních her + případně opakovaný start – 
do výsledku se hráči počítá nejlépe odehraný start.   

 
hrací rundy kvalifikace  - viz obsazovačka na www.obsazovacky.cz a nebo na 
www.bowlingweb.cz  
 

Hlavní soutěž Národního finále QubicaAMF Cup 2013 : 
 Do hlavní soutěže postupuje celkem 63 hráčů  ( 45 mužů + 18 žen) – z toho 

prvních 10 hráčů + prvních 5 hráček (nejlepší 2 hráči + 1 hráčka z každého 
centra) postupují přímo do semifinále. Ostatní hráči postupují do čtvrtfinále dle 
procentuelního zastoupení hráčů v kvalifikaci (čím více bude hráčů na 
kvalifikačním centru, tím více bude postupujících hráčů z daného centra. Muži a 
ženy se počítají zvlášť.)  
 
čtvrtfinále : do čtvrtfinále postupuje celkem 48 hráčů ( 35 mužů + 13 žen) a 
hrají 6 her od nuly. 

 
    hrací rundy čtvrtfinále :  
    1.runda : neděle 9:00 – 11:30 (runda pro Pražáky a Středočechy) 

2.runda : neděle 11:30 – 14:00 (hráči do této rundy budou nasazeni pořadatelem 
dle vzdálenosti dojezdu) 
semifinále : do semifinále postupuje 10 mužů a 5 žen z kvalifikace + 14 mužů + 
7 žen ze čtvrtfinále. Semifinále se hraje systémem Play-off na součet 2 her – 
vítěz každého zápasu postupuje do dalšího kola. 

 



hrací rundy semifinále : 
1.runda : neděle 14:00 – 1.kolo play-off 24 mužů 
2.runda : neděle 15:00 – 1.kolo play-off 12 žen + 2.kolo play-off 12 mužů 
3.runda : neděle 16:00 – 3.kolo mužů + 2.kolo žen (6+6 hráčů) 

 
 

finále muži :  
Do závěrečného finále postupují  celkem 4 hráči -3 vítězové všech svých zápasů 
+ 1 hráč jako Lucky Loser (hráč s nejlepším průměrem v semifinále, ale 
vyřazený v posledním kole play-off ).  
Hráči hrají finále na součet 2 her od nuly.  
finále ženy : 
Do závěrečného finále postupují  celkem 4 hráčky - 3 vítězky všech svých 
zápasů + 1 hráčka jako Lucky Loser (hráčka s nejlepším průměrem v semifinále, 
ale vyřazená v posledním kole play-off ).  
Hráčky hrají finále na součet 2 her od nuly.  
 
Zahájení finále : 16:30 

 
Startovné :    Kvalifikace – 500,- Kč  
    Re-entry : 400,-  

Junioři do 15let : první start 400,- 
Hlavní soutěž čtvrtfinalisti : 200,- 
Hlavní soutěž semifinalisti (přímo postupující) : 150,- 

 
Mazání drah : Dráhy budou vyčištěny a znova namazány po každé rundě a před semifinále. 

Mazací model bude zveřejněn týden před zahájením Národní kvalifikace na 
www.bowlingweb.cz  (mazací model bude na všech kvalifikačních centrech 
stejný). 

 
Tréning :  Před zahájením kvalifikačních a semifinálových kol mají hráči celkem 7 minut 

volného tréningu.   
 
Ceny :    1 místo muži – zajištění startu na Světovém finále QubicaAMF Cupu  na Sibiři   

 2 místo muži – 3.000,- + pohár   
   3 místo muži – 2.000,- + pohár  
   4.místo muži – cena útěchy 
  

1 místo ženy – zajištění startu na Světovém finále QubicaAMF Cupu na Sibiři   
 2 místo ženy – 3.000,- + pohár   

3 místo ženy – 2.000,- + pohár 
4.místo ženy – cena útěchy  
 
pozn. Hráčem či hráčkou, který bude reprezentovat ČR na Světovém finále se může stát 
hráč/ka, který je buď registrovaný v ČBA a nebo evidovaný v ABL a má české občanství. 

 
Ostatní :   -      hraje se dle platných předpisů FIQ, WTBA (Evropská zóna) a ČBA 

- v rámci průběhu celého turnaje je zakázáno kouřit 
- výsledkový servis sledujte on-line na www.bowlingweb.cz  
 

Hlavní pořadatel : Oxytechnic s.r.o. - QubicaAMF Česká republika 
 
Pořadatel turnaje : Silver Lane Production 
 
Partneři národního finále : Oxytechnic 

 
Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund:  Karel Kutina 608-862698, info@bowlingweb.cz  
       
Obsazovačka : Aktuální obsazovačku najdete na www.obsazovacky.cz , kde se také můžete on-line přihlásit  
 
 
        
 


