RADAVSKÝ DOUBLE
turnaj dvojic pro libovolné páry

Účastníci: turnaj je určen pro všechny pravidelné, příležitostné i začínající hráče bowlingu, ženy i muže, staré
i mladé, zkrátka pro všechny!!! Turnaj je pro libovolné dvojice, mohou být M+M, M+Ž, Ž+Ž.
Místo konání: Bowling RADAVA, Milady Horákové 37, Praha 7, MHD: Kamenická
Termín konání: středa 27. března od 18.30 do 23.00 hodin.
Start a ukončení turnaje: Registrace na recepci probíhá do 18.30 hodin. V 18.45 začíná turnaj, vyhlášení
výsledků bude nejpozději v 23.15 hodin.
Hrací systém: Hraje se na 3 soutěžní kola – 1. kolo, 2. kolo a finále
V prvním kole hraje každý z dvojice 2 hry sám za sebe z prvního kola postupuje 24 nejlepších párů do 2. kola
V druhém kole hrají týmy 3 hry - kde se hráči střídají po „frejmu“ – z druhého kola postupuje 12 nejlepších
párů do finálového kola.
Ve finále se hrají 3 hry – kde se hráči střídají po každém hodu.
Handicapy: každá žena a junior (do 18 let) má handicap 10 bodů do každé hry.
Vítěz turnaje je určen největším náhozem ve finále + handicapu + bonusových bodů ze druhého kola.
Bonusové body: V 1. i ve 2. kole se hraje o bonusové body do následujícího kola – první tým získává 24 bodů,
druhý 21 bodů … 8. tým získává 3 bonusové body.
Pravidla: Hraje se dle platných pravidel bowlingu ČBA.
Odměny: Tradičně budou ocenění nejlepší i poslední v turnaji.
Startovné: 400 Kč za dvojici, startovné se hradí na místě. Startovné zahrnuje pronájem drah, organizaci
turnaje, drobné odměny a ceny.
Právo změn: Organizátoři turnaje si vyhrazují právo provést změny propozic.
Pořádá: Bowling RADAVA Hlavní organizátor: Jiří Kotáb – mobil 602 489 860
Přihlašování: lze zapsáním do turnaje osobně u bowlera na recepci, zasláním e-mailu na miladka@radava.cz
nebo telefonicky na 233 101 211 nejpozději do 26. 3. do 22 hodin do naplnění kapacity 36 dvojic. V přihlášce
uvádějte i jméno spoluhráče/spoluhráčky.

RESPEKTUJTE FAIR PLAY!!!

