LETENSKÝ POHÁR NA RADAVĚ
bowlingová série turnajů pro jednotlivce

Účastníci: turnaj je určen pro všechny pravidelné, příležitostné i začínající hráče bowlingu, ženy i muže, staré
i mladé, zkrátka pro všechny!!! Zúčastnit se můžete i jednotlivého turnaje.
Místo konání: Bowling RADAVA, Milady Horákové 37, Praha 7, MHD: Kamenická
Termín konání: sobota 16.prosince od 17.00 do 22.00 hodin.
Start a ukončení turnaje: Registrace na recepci probíhá do 17.00 hodin. V 17.15 začíná turnaj, vyhlášení
výsledků bude nejpozději v 22.30 hodin.
Hrací systém: Hraje se na 3 soutěžní kola.
V prvním kole se hrají 2 hry. Z prvního kola postupují všichni účastníci.
Ve druhém kole se hrají 2 hry, ze kterých postupuje do závěrečného finále 18 nejlepších účastníků dle náhozu
a bonusových bodů ze druhého kola.
Ve třetím kole se hraje finále na 2 hry. Vítěz turnaje je určen 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.
Žebříček série: Všichni účastníci získávají body do celkového žebříčku série o Letenský pohár dle
následujícího klíče – vítěz získá počet bodů, kolik bylo účastníků, druhý o bod méně… poslední účastník
získává 1 bod. Prvních osm míst v turnaji získává ještě bonusové body do žebříčku: 1.10b., 2.8b., 3.6b., 4.5b.,
5.4b., 6.3b., 7.2b., 8.1b
FINÁLOVÝ TURNAJ JE O DVOJNÁSOBNÉ BODY DO CELKOVÉHO ŽEBŘÍČKU.
Pravidla: Hraje se dle platných pravidel bowlingu ČBA.
Odměny: Tradičně budou ocenění nejlepší i poslední v turnaji. Speciální cenu získává nejlepší žena v turnaji.
Po závěrečném turnaji budou odměněni nejlepší účastníci celé série včetně nejlepší ženy.
Startovné: 250 Kč za jednotlivce, startovné se hradí na místě. Startovné zahrnuje pronájem drah, organizaci
turnaje, drobné odměny a ceny. Každý hráč si odehraje minimálně 4 soutěžní hry.
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 15. 12. do 22 hodin do naplnění kapacity 48 hráčů.

RESPEKTUJTE FAIR PLAY!!!

