MOTIV Tour 2020
1. ročník turnajové série

28.3. | 23.5. | 27.6.| 15.8. | 26.9. | 24.10.
Bowling centrum Brno, Líšeňská 4515/80
www.probowling.cz
Startovné: 600 Kč (junior do 18 let: 400 Kč)
Restart: 500 Kč (junior do 18 let: 400 Kč)
Registrace na www.bowlingtournament.eu
Organizátor: ProBowling Hustopeče, z.s.- kontakt: B. Fialová, 725 785 503,
barbora.fialova@hpmtec.cz

Hrací systém:
V kvalifikačních rundách se hraje vždy 6 her americkým způsobem. Po odehrání 3 her na
páru drah se hráči posouvají o 1 pár doprava. Dle počtu hráčů a dle součtu bodů z 6 her a
pomocných handicapů postupuje do semifinále:
a) 16 hráčů (při účasti 30 hráčů a více)
b) 8 hráčů (při účasti pod 30 hráčů)
Semifinále se hraje na součet 2 her na 2 (4) párech drah vč. handicapů a
jako 3. pomocná hra se připočítává průměr z kvalifikace. Po odehrání 1 hry se hráči
posunou o 1 pár doprava. Do finále postupují 4 hráči.
Finále se hraje od 0 na 1 hru vč. handicapů na 1 páru drah.
Mimo hlavní kategorii budou hráči hodnoceni ještě speciálně v kategoriích
"junior do 18 let" a "žena".
Dráhy se upravují vždy před každou kvalifikační a semifinálovou rundou.
Hraje se vždy v sobotu. Výběr drah bude proveden losováním.
9:00 - 1. runda / 12:00 - 2. runda / 15:00 - semifinále / 15:30 - finále
Turnajové handicapy:
a) výkonnostní hadicap dle průměru hráčů ze Sportovního žebříčku ČBA. Pokud hráč nemá
zaznamenán žádný průměr, bude mu přidělen startovací handicap dle výkonů z
odehraného průměru v kvalifikaci turnaje.
b) junior do 15 let: +5 b.
c) senior od 60 let: +5 b.
d) žena: +8 b.
Maximální handicap na hráče je v součtu 20 bodů/hra.
Ocenění:
V hlavní kategorii bude vždy 1.-3.místo odměněno pohárem + finanční výhrou:
a) při účasti do 30 hráčů: 1.místo 1.500 Kč, 2. místo 1.000 Kč, 3. místo 500 Kč
b) při účasti 30 - 39 hráčů (bez juniorů): 1.místo 2.000 Kč, 2.místo 1.500 Kč, 3.místo 1.000 Kč
c) při účasti 40+ hráčů (bez juniorů): 1.místo 2.500 Kč, 2.místo 2.000 Kč, 3.místo 1.500 Kč
Nejlepší junior do 18 let a nejlepší žena budou oceněni pohárem.
Dle umístění v celoročním hodnocení se hraje o věcné ceny.

