VEČERNÍ RŮŽE NA RADAVĚ
dámský společenský večer s bowlingovým turnajem

Zábavně společenský večer s bowlingovým turnajem určený výhradně ženám, který má ambice stát se více
než obyčejný všednodenní bowlingový turnaj. Soutěž je sice hlavním motivem večera, ale stejně důležitý
je prvek gastronomický, složený z ochutnávky místního šéfkuchaře, prezentace kosmetiky a dalších služeb
nebo zábavy. Pro všechny účastnice večera bude připravený na začátku welcome drink a na konci drobný
dáreček za účast.
Účastníci: turnaj je určen pro všechny ženy bez rozdílu bowlingových dovedností.
Místo konání: Bowling RADAVA, Milady Horákové 37, Praha 7, MHD: Kamenická
Termín konání: středa 25. září 2019 od 17.45 do 23.30 hodin.
Start a ukončení turnaje: Registrace na recepci probíhá pro první rundu do 17.45 hodin, pro druhou rundu
do 18.45 hodin, vyhlášení výsledků bude nejpozději v 23.30 hodin.
Hrací systém: Hraje se na 3 soutěžní kola.
1. V prvním kole se hrají 2 hry. Z prvního kola postupuje max. 48 účastnic.
2. Ve druhém kole se hrají 2 hry, ze kterých postupuje do závěrečného finále 24 nejlepších účastnic dle
náhozu a bonusových bodů ze druhého kola.
3. Ve třetím kole se hraje finále na 2 hry. Vítězka turnaje je určena největším náhozem ve finále včetně
bonusových bodů ze druhého kola.
Bonusové body: V 1. i ve 2. kole se hraje o bonusové body do následujícího kola – první hráč získává 12 bodů,
druhý 11 bodů … 12. získává 1 bonusový bod.
Pravidla: Hraje se tzv. devítka (Notap 9), když shodíte na první pokus 9 kuželek, počítá se vám strike.
Odměny: Dáreček získají všechny účastnice večera, ale větší odměny získají tradičně tři nejlepší účastnice.
Startovné: 300 Kč za účastnici bowlingového turnaje, startovné se hradí na místě. Startovné zahrnuje
pronájem drah, organizaci večera, program večera, ochutnávku drobného občerstvení, welcome drink,
dáreček pro každou účastnici.
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 23. 9. do 22 hodin do naplnění kapacity 72 účastnic.
Spolupracujeme s webovým portálem www.kudyznudy.cz.

RESPEKTUJTE FAIR PLAY!!!

