
                                            

Letní kuželkový dvojboj (9+10)
propozice turnaje v bowlingu a kuželkách

Místo konání:
Xbowling a Kuželna Žižkov, Pitterova 5, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Termíny konání: 30.7.2014 od 14:00 a 14.8.2014 od 14:00

Turnaj jednotlivců v kategorii mužů a žen
Bowling: odehrány budou 2 hry klasickým způsobem na dvou drahách, po první hře se hráči 
na páru drah vymění.
Kuželky: hraje se 2x 30 hodů sdružených (15 hodů do plných a 15 do dorážky na jedné dráze) 
na dvou drahách

Vyhodnocení:
 Jedná se o jeden turnaj a konečné pořadí letního dvojboje určí součet náhozů z obou 

disciplín a jednotlivých hracích dnů. Je možno se přihlásit na oba hrací dny
Handicap:

 handicapy nebudou žádné, pouze se bude počítat výkon jednotlivců v rozdělení na 
muže a ženy

Ceny za umístění:
 ocenění pro nejlepší 3 jednotlivce muže a ženy – poháry + věcné ceny
 ocenění nejvyššího celkového náhozu – věcná cena

Organizace:
Ke hře se každý z hráčů musí dostavit minimálně 15 minut předem, kdy proběhne losování 
drah. Los také určí, kterou disciplínou hra začne - zda bowlingem nebo kuželkami (4 hráči 
začnou na bowlingu a 4 v současné chvíli na kuželkách. Po odehrání dané disciplíny se 
vymění a pokračují v odehrání zbývajících 2 her druhé disciplíny).
Ostatní:

 hlavní rozhodčí bude určen před zahájením turnaje
 organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, 

možností nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků
 turnaj je limitován možnostmi kuželny - za hodinu se může vystřídat jen 8 hráčů
 na kuželně je potřeba mít sálovou obuv
 na kuželně jsou k dispozici šatny na převlečení, popř. sprcha

PŘIHLÁŠKY:
30.7.: http://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=35&rand=1804229574...
14.8.:http://www.obsazovacky.cz/xbowling/entry.php?lang=cz&id_turnaj=36&rand=701530156
   
STARTOVNÉ: 200,- Kč za každého jednotlivce
POŘADATEL: David Dvořáček tel: 776 032 320 a Michal Truksa tel: 603 151 727
SPONZOŘI: XBowling Žižkov, SK Žižkov

BOWLINGOVÝ TURNAJ A TURNAJ V KUŽLEKÁCH PRO 
KAŽDÉHO V KAŽDÉM VĚKU




