
 
 
 
 
 
 
 
 

O MISTRA HANÉ A VALAŠSKA 2022 
PROPOZICE FINÁLE 

 
Místo konání: Xbowling Valašské Meziříčí 
Termín: sobota 22. října 2022 
Startovné: 300,- Kč 
Mazací model: Bourbon Street – graf ZDE 
Organizátor O Mistra Hané a Valašska:  Xbowling Valašské Meziříčí 
Hlavní rozhodčí turnaje: Petr Roubalík 
 

PROGRAM FINÁLE 
 
KATEGORIE B (18 hráčů) 
09:45 hodin – Prezence finalistů kategorie B. 
10:00 – 13:00 hodin – superfinále. 
Systém superfinále – hraje se na součet 7 her včetně HDC. Odehraje se 6 her, ke kterým se přičte 
jako 7. hra celkový hráčský průměr nejlepších tří bloků her hráče z kvalifikace. Po třech hrách se 
hráči protočí na páru drah, dráhy si hráči losují při prezenci. Před zahájením superfinále bude 
nastaven tréning 8 minut. Při shodnosti bodů rozhoduje: 1. vyšší nához, 2. vyšší nejnižší nához, 3. 
hráčský průměr ze superfinále (hráčský průměr se počítá bez pomocné 7. hry z kvalifikace LP a 
HDC). 
Vyhodnocení kategorie proběhne ihned po skončení superfinále. 
 
Přemazání drah 
13:00 – 13:30 hodin 
 
KATEGORIE A (13 hráčů) a KATEGORIE C (5 hráčů)  
13:30 hodin – Prezence finalistů kategorie A a kategorie C. 
14:00 – 17:00 hodin – superfinále. 
Systém superfinále – hraje se na součet 7 her včetně HDC. Odehraje se 6 her, ke kterým se přičte 
jako 7. hra celkový hráčský průměr nejlepších tří bloků her hráče z kvalifikace. Po třech hrách se 
hráči protočí na páru drah, dráhy si hráči losují při prezenci. Před zahájením superfinále bude 
nastaven tréning 8 minut. Při shodnosti bodů rozhoduje: 1. vyšší nához, 2. vyšší nejnižší nához, 3. 
hráčský průměr ze superfinále (hráčský průměr se počítá bez pomocné 7. hry z kvalifikace LP a 
HDC). 
Vyhodnocení kategorie proběhne ihned po skončení superfinále. 
 

 
 
 
 
 

https://valmez.xbowling.cz/userfiles/files/2022_02_11_Bourbon_Street.pdf


 
 
 
 
 

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
 
KATEGORIE AMATÉŘI 
1. místo – pohár + prize money 500,- Kč + tekutá cena 
2. místo – pohár + tekutá cena 
3. místo – pohár + tekutá cena 
4. místo – tekutá cena 
5. místo – tekutá cena 
 
 
KATEGORIE B 
1. místo – pohár + prize money 1.500,- Kč + tekutá cena 
2. místo – pohár + prize money 1.000,- Kč + tekutá cena 
3. místo – pohár + prize money 700,- Kč + tekutá cena 
4. místo – věcná a tekutá cena 
5. místo – věcná a tekutá cena 
6. místo – věcná a tekutá cena 
Nejlepší žena – pohár + prize money 500,- Kč + tekutá cena 
 
KATEGORIE A 
1. místo – pohár + prize money 1.500,- Kč + tekutá cena 
2. místo – pohár + prize money 1.000,- Kč + tekutá cena 
3. místo – pohár + prize money 700,- Kč + tekutá cena 
4. místo – věcná a tekutá cena 
5. místo – věcná a tekutá cena 
6. místo – věcná a tekutá cena 
Nejlepší žena – pohár + prize money 500,- Kč + tekutá cena 
 
Hráči zaplacením startovného souhlasí se zněním propozic. 
Organizátor turnaje si na základě počtu zúčastněných hráčů v jednotlivých kategoriích vyhrazuje 
právo upravit propozice a ceny za umístění.  
Organizátor turnaje si vyhrazují právo upravit propozice v případě technických problémů či tzv. 
vyšší moci.  
Organizátor provádí konečný a platný výklad propozic.  
 

Ve Valašském Meziříčí 2. října 2022 


