Velká cena UNITOP ČR –
bowlingový turnaj dvojic pro policisty, občanské zaměstnance a členy
SKP/PSK
Místo konání: Xbowling Žižkov, Praha 3, Pitterova 5
Termín konání: 1. října 2019 od 11.00 hod., sraz v herně v 10.45 hod.
Systém turnaje:
kvalifikace
• každá dvojice odehraje 4 hry a to následujícím způsobem: první 2 hry odehraje každý
hráč ve dvojici klasickým způsobem, další 2 hry se budou hráči ve dvojici střídat po
každém framu,
• 12 nejlepších dvojic postupuje do semifinále,
semifinále
• do semifinále postupuje 12 dvojic a jsou dle pořadí v kvalifikaci nasazeni do
vyřazovacího pavouka play-off (1 proti 12, 2 proti 11 atd.),
• hrají se dvě hry a to tak, že se hráči ve dvojici střídají po každém framu. Do finále
postupují vítězné dvojice,
finále
• do finále postupuje 6 dvojic a odehrají dvě hry – v obou finálových hrách se hráči ve
dvojici střídají po každém framu,
• vítězem turnaje je dvojice s největším součtem bodů po odehraných dvou finálových
hrách.
Handicap:
• za každou celou odehranou hru se každé ženě připočte 10 bodů hendikep – to se týká
kvalifikace (první dvě hry), u dělených her (hráč/ky se střídají po framu) se každé ženě
ve dvojici připočte 5 bodů.
Mazací model a mazání drah:
• hrát se bude na místním mazacím modelu „House“, mazací graf viz. příloha,
• dráhy budou namazány před první kvalifikační rundou a před semifinálem.
Složení dvojic:
• pro složení dvojic neplatí žádná omezení.
Ostatní:
• v případě rovností bodů v kvalifikaci, semifinále nebo finále rozhoduje vyšší nához, který
dosáhne dvojice v právě hodnocené části turnaje,
• organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností
nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků, stavu drah a časové dotace.
Přihlášení do turnaje:
• počet startujících družstev je 24, přihlášky dvoučlenných družstev budou přijímány
v pořadí, ve kterém dorazí a to do vyčerpání plánované kapacity,
• kontaktní e-mail pro přihlášení je: vladimir.merva@pcr.cz

