
 
                oblíbený „áčkový“ turnaj na Best Bowlingu v jubilejním 10. ročníku mění název na … 
 

 
 

                                                         series 2021/2022 
 
 Vypisovatel soutěže: Best Bowling centrum  
 Místo konání: Praha - Best Bowling centrum, 12 drah AMF 
 Turnaj je v termínovém kalendáři ČBA zařazen do kategorie „A“ 
  - dosažené výkony se zapisují do vizitek hráčů a započítávají se do sportovního žebříčku ČBA  
  - výkony se zapisují do evidence a žebříčku bowlingových rekordů CLUB 250+ a CLUB 300 
  - body za umístění na turnaji se počítají do BODOVACÍHO žebříčku ČBA 
 Plánované termíny v roce 2021: 4. až 6. listopad; 2. a 4. prosinec. 
 Plánované termíny v roce 2022: 6. až 8. leden, 3. únor až 5. únor; 3. až 5. březen; 31. březen až 2. 

duben, 12. až 14. květen; 9. až 11. červen; 30. červen až 2. červenec; 4. až 6. srpen; 1. až 3. září;  
29. září až 1. říjen. 

 Organizační zajištění: Marval Jiří, tel: 776 105 706, email: jm.bowling@volny.cz 
 Přihlášky: prostřednictvím serveru www.obsazovacky.cz  
 Výsledkový servis turnaje: weby www.czechbowling.cz a www.bowlingweb.cz 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE 
- Kvalifikace: Každý hráč odehraje 6 her americkým způsobem. Po odehrání tří her na páru drah 

se hráči posouvají mezi sloupy nebo dle pokynu organizátora.  
- Dle počtu hráčů a dle součtu bodů z šesti her a pomocných handicapů postupuje:  
a) 36 hráčů při účasti 65 hráčů a více (12 hráčů přímo do finále a o dalších 12 míst bojují v 

semifinále hráči umístění na 13. až 36 místě). 
b) 32 hráčů při účasti pod 65 hráčů (8 hráčů přímo do finále a o dalších 16 míst bojují v semifinále 

hráči umístění na 9. až 32 místě). 
c) v případě, že nebude mezi postupujícími z kvalifikace žádný hráč kategorie P165, bude jedno 

postupové místo do semifinále vyčleněno pro tuto kategorii. 
d) Při odstoupení některého hráče, který postupuje přímo do finále, je finále doplněno hráči 

ze semifinále. 
- Semifinále: Hraje se na součet 3 her, včetně pomocných handicapů a jako čtvrtá pomocná hra 

se připočítává průměr z kvalifikace. 
- Finále: Hraje se na součet 3 her, včetně pomocných handicapů. 
 

- Při shodnosti bodů o umístění rozhoduje:  
a) součet bodů za dosažené výkony bez handicapu  
c) vyšší maximální výkon z her odehraných v dané části turnaje 
d) vyšší minimální výkon z her odehraných v dané části 
 

VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE A HRÁČSKÉ ZAŘAZENÍ  
 

- Mimo hlavní kategorie bez rozlišení výkonnosti, jsou hráči zařazeni do vedlejších výkonnostních 
kategorií dle průměru z Turnajového žebříčku ČBA: 

a) P165 (kategorie pro hráče s průměrem 165 a menším) 
b) P190 (kategorie pro hráče s průměrem 165,01 až 190,00) 
  

- Hráči jsou v turnaji hodnoceni ještě speciálně ve věkových kategoriích 
a) Junior do 18 let 
b) Senior, hráči od dosažení věku 50 let 
 
 



MAZACÍ MODELY, PŘIPRAVA DRAH  
- Mazací model bude zveřejněn v průběhu týdne na sociální síti facebook (skupiny Bowling a 

turnaje nebo přímo na 900Global series) a bude též případně zaslán přihlášeným hráčům na 
kontaktní email. 

- Turnajová série bude v průběhu roku střídat mazací modely s rozlišením: střední, dlouhé a krátké 
mazání. 

- Dráhy se upravují vždy před každou kvalifikační rundou, před semifinálovou a finálovou rundou. 
 
HRACÍ RUNDY 

- Kvalifikace: (čtvrtek až sobota) kvalifikační hrací rundy jsou zahájeny dle vypsaných časů 
v osazovačce na http://www.obsazovacky.cz/turnaje_local/entry_main.php?lang=cz&id_turnaj=211 

- Semifinále se hraje vždy v sobotu cca od 16.30 hod.  
- Finále: hraje v sobotu cca od 18.00 hod. 
- Prezence na hrací rundy je ukončena 5. min před plánovaným startem hrací rundy. 
- Prezence a výběr drah pro semifinále a finále je cca. 15 min před plánovaným začátkem. 

 

STARTOVNÉ  
- čtvrtek + pátek : 500 Kč, reentry start 450 Kč  

junioři do 15 let: 350 Kč, junioři do 18 let: 400 Kč 
- sobota: rozjezdová hrací runda od 9.00 hod 350 Kč (sleva na startovném 200 Kč), ostatní 

sobotní starty 550 Kč (včetně reentry startů) 
junioři do 15 let: 400 Kč, junioři do 18 let: 450 Kč 

 

TURNAJOVÉ HANDICAPY  
- Handicapy platí beze změny pro celý průběh turnaje.  
- Výkonnostní handicapy: jsou určovány dle průměru hráčů ze „Sportovního“ žebříčku ČBA (viz 

tabulka níže).  
- Pokud hráč nemá zaznamenán žádný průměr, bude mu přidělen startovací handicap dle výkonů 

z odehraného průměru v kvalifikaci turnaje, dle kritérií níže. 
 

od od 180    a více 0 od 169 do 170,9 8 

od 179 do  179,9 1 od 167 do 168,9 9 

od 178 do  178,9 2 od 165 do 166,9 10 

od 177 do  177,9 3 od 163 do 164,9 11 

od 176 do  176,9 4 od 161 do 162,9 12 

od 175 do  175,9 5 od 159 do 160,9 13 

od 173 do 174,9 6 od 157 do 158,9 14 

od 171 do 172,9 7 od       155 a méně     15 
 
- Doplňkové handicapy  
- Věkové handicapy:  
a) junioři: do 15 let +4 body 
b) senioři: 65 let až 69 +4 body, 70 let a více +8 bodů 
- Ženský handicap +8 bodů 
- Maximální hráčský handicap je v součtu 20 bodů/hra 
 

OCENĚNÍ za umístění na jednotlivém turnaji 
 

 HLAVNÍ KATEGORIE: bez rozlišení hráčských výkonnostních kategorií.  
- při účasti nad 65 hráčů a více: 1. místo: pohár + 4000,- Kč, 2. místo: pohár + 2500,- Kč, 3. 
místo: pohár + 1500,- Kč, 4. místo: 500,- Kč. 
- při účasti pod 65 hráčů: 1. místo: pohár + 3000,- Kč, 2. místo: pohár + 2000,- Kč, 3. místo: 
pohár + 1500,- Kč, 4. místo: 500,- Kč. 

 VEDLEJŠÍ KATEGORIE: ocenění pro hráče ve vedlejších kategoriích jsou připraveny věcné 
ceny za umístění, pokud jej již nezískají v hlavní kategorii na 1. až 3. místě. 

- nej. žena 
- nej. hráč kategorie P165 
- nej. hráč kategorie P190 
- nej. SENIOR nad 60 let, nej. 
- nej. JUNIOR do 18 let.  

 CENA ÚTĚCHY  tzv. ČERNÝ PETR, určený poslednímu hráči v hrací rundě při minimálním 
obsazení 12 účastníků. 



OCENĚNÍ za celoroční umístění 
 Dle bodování a umístění v celoročním pořadí se hraje o 15 bowlingových koulí  

(11 bowlingových koulí je připraveno pro hráče za umístění v TOP 10, o 4 koule hrají 
senioři 50+ umístění za TOP 10).  

 Trofeje za umístění jsou připraveny pro 3 nejlepší hráče celkově, dále pro nejlepší hráče 
kategorie P165, P190, nejlepší ženu, nejlepšího seniora + seniorku, nejlepšího juniora do 
18 let. 

 Body za umístění na každém turnaji se sčítají do žebříčku celoročního hodnocení dle 
tabulky níže. V žebříčku se sčítají body ze sedmi nejlepších umístění.  
 

1. místo - 100 b. 26. místo - 59 b. 51. místo - 34 b. 76. místo - 9 b. 
2. místo - 95 b. 27. místo - 58 b. 52. místo - 33 b. 77. místo - 9 b. 
3. místo - 90 b. 28. místo - 57 b. 53. místo - 32 b. 78. místo - 9 b. 
4. místo - 85 b. 29. místo - 56 b. 54. místo - 31 b. 79. místo - 8 b. 
5. místo - 84 b. 30. místo - 55 b. 55. místo - 30 b. 80. místo - 8 b. 
6. místo - 83 b. 31. místo - 54 b. 56. místo - 29 b. 81. místo - 8 b. 
7. místo - 82 b. 32. místo - 53 b. 57. místo - 28 b. 82. místo - 7 b. 
8. místo - 81 b. 33. místo - 52 b. 58. místo - 27 b. 83. místo - 7 b. 
9. místo - 80 b. 34. místo - 51 b. 59. místo - 26 b. 84. místo - 7 b. 

10. místo - 79 b. 35. místo - 50 b. 60. místo - 25 b. 85. místo - 6 b. 
11. místo - 78 b. 36. místo - 49 b. 61. místo - 24 b. 86. místo - 6 b. 
12. místo - 77 b. 37. místo - 48 b. 62. místo - 23 b. 87. místo - 6 b. 
13. místo - 76 b. 38. místo - 47 b. 63. místo - 22 b. 88. místo - 5 b. 
14. místo - 75 b. 39. místo - 46 b. 64. místo - 21 b. 89. místo - 5 b. 
15. místo - 74 b. 40. místo - 45 b. 65. místo - 20 b. 90. místo - 5 b. 
16. místo - 73 b. 41. místo - 44 b. 66. místo - 19 b. 91. místo - 4 b. 
17. místo - 72 b. 42. místo - 43 b. 67. místo - 18 b. 92. místo - 4 b. 
18. místo - 71 b. 43. místo - 42 b. 68. místo - 17 b. 93. místo - 4 b. 
19. místo - 70 b. 44. místo - 41 b. 69. místo - 16 b. 94. místo - 3 b. 
20. místo - 69 b. 

 
45. místo - 40 b. 

 
70. místo - 15 b. 

 
95. místo - 3 b. 

21. místo - 68 b. 
 

46. místo - 39 b. 
 

71. místo - 14 b. 
 

96. místo - 3 b. 
22. místo - 67 b. 

 
47. místo - 38 b. 

 
72. místo - 13 b. 

 
97. místo - 2 b. 

23. místo - 66 b. 
 

48. místo - 37 b. 
 

73. místo - 12 b. 
 

98. místo - 2 b. 
24. místo - 65 b. 

 
49. místo - 36 b. 

 
74. místo - 11 b. 

 
99. místo - 2 b. 

25. místo - 60 b. 
 

50. místo - 35 b. 
 

75. místo - 10 b. 
 

dále v pořadí 1 b. 
 

OSTATNÍ 
 

 Turnaj se řídí běžnými pravidly ČBA. Vypisovatel soutěže si vyhrazuje právo na 
případnou úpravu nebo změnu propozic turnaje. 

 Na rezervace v den konání na serveru www.obsazovacky.cz nemusí být již přihlédnuto, 
kontaktujte proto telefonicky organizátora.  

 Pro přidělení juniorských a seniorských handicapů, hlásí noví účastníci turnajové série 
datum narození organizátorovi při prezenci, pokud jej již nehlásili v předchozích 
ročnících. Po odehrané kvalifikaci nebudou handicapy v průběhu příslušného turnaje 
dodatečně započítávány. 

 Při udělování cen v celoročním pořadí ve vedlejších kategoriích musí mít hráč odehráno 
většinu turnajů v dané kategorii.  

 V celoročním pořadí budou do kategorie „Senior“ zařazeni všichni hráči, kteří do 
1.10.2022 dosáhnou 50-ti let. Do kategorie „Junior“ budou zařazeni všichni hráči, kteří 
k 1.10. 2022 nedovrší 19 let. 

 Předání bowlingového vybavení za umístění v celoroční sérii je podmíněno přítomností 
zainteresovaných hráčů při vyhodnocení série po závěrečném turnaji. 

 Organizátor si vyhrazuje právo používat fotografie účastníků turnaje, zveřejnění jmen 
hráčů ve výsledkových listinách, jako dokument v přiměřeném rozsahu zpravodajství 
z pořádané akce. 



 Vypisovatel soutěže si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a 
úpravy propozic turnaje z důvodů hráčské účasti atd. 
 

Těšíme se na Vaši účast, Best Bowling team 
 

 
 
 

 
 

partner turnajové série 
 

X SHOP bowling s.r.o. 

 
 
 
 
  


