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Oficiální pravidla bowlingového turnaje jednotlivců   
“O putovní pohár prezidenta klubu“  

 
 

Sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty pořádá zpravidla každoročně v rámci své 
činnosti bowlingový turnaj jednotlivců, jako turnaj s názvem “O putovní pohár prezidenta 
klubu“. Pro zabezpečení jednotnosti organizování a hodnocení těchto turnajů  

v y d á v á 
 

výkonný výbor sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty, (dále jen „sportovní 
klub“) tato pravidla. 

 
Čl. 1  

Pořadatel 
 

1.1 Pořadatelem bowlingového turnaje jednotlivců, který je prezentován pod názvem „O 
putovní pohár prezidenta klubu“, dále jen „turnaj“, a který se koná zpravidla každý rok, 
obvykle v lednu, je občanské sdružení MAESTRO CLUB Kolovraty, dále jen „sportovní 
klub“. 

  
1.2 Prezident sportovního klubu jmenuje na návrh výkonného výboru ředitele turnaje. 

Ředitelem turnaje může být jmenován jakýkoli řádný člen sportovního klubu včetně 
prezidenta; ředitelem nemůže být jmenován člen klubu, který do turnaje vstupuje z pozice 
obhájce loňského vítězství. 

 
1.3 Ředitel turnaje zajišťuje jeho vyhlášení, přijímá přihlášky hráčů, řídí celý turnaj, organizuje 

jednotlivé hry a odpovídá za řádné vedení a vyhodnocení výsledků turnaje. 
 

Čl. 2  
Pravidla turnaje 

 
2.1 Turnaj se hraje výhradně podle pravidel České Bowlingové Asociace, dále jen ČBA, není-

li dále v těchto pravidlech uvedeno jinak. Pravidla ČBA jsou pro všechny členy 
sportovního klubu k dispozici na www.maestroclub.cz ; v průběhu turnaje jsou rovněž k 
dispozici u ředitele turnaje.  

 
2.2 Pro účely turnaje se pravidla ČBA upravují takto: 
 

a) žádný z hráčů turnaje nesmí být hráčem aktivně registrovaným, jako hráč ČBA, 
 
b) turnaje se může účastnit i hráč, který není členem sportovního klubu. Počet všech hráčů 

turnaje, kteří nejsou členy sportovního klubu, musí být menší než počet všech hráčů 
turnaje, kteří jsou členem sportovního klubu.; o startu hráče, který není členem 
sportovního klubu, rozhoduje ředitel turnaje. 

 
2.3 Pokud bude v průběhu turnaje zjištěna skutečnost, že některý z hráčů turnaje je registrován 

jako hráč ČBA, je neprodleně z turnaje vyloučen. Pokud je tato skutečnost zjištěna po 
ukončení turnaje, jsou výsledky takovéhoto hráče anulovány a v případě, že takovýto hráč 
získal některou z cen turnaje, je povinen ji neprodleně vrátit sportovnímu klubu. 

  
2.4 Minimální počet hráčů v turnaji je stanoven na 10 hráčů. Nepřihlásí-li se do turnaje 
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minimální počet hráčů, ředitel turnaje tento turnaj zruší.  
 

Maximální počet hráčů v turnaji stanovuje ředitel turnaje. 
 
2.5 Uzávěrka všech přihlášek do turnaje je stanovena na 6 dnů před vlastním termínem konání 

turnaje. Pokud se někdo výjimečně přihlásí v době kratší než 6 dnů před konáním turnaje, 
nemá právo na dodržení lhůt daných v čl. 7. 

 
 Čl. 3  

Herní systém 
 

 
  
3.1 Turnaj se hraje ve třech kolech tak, že v každém kole hráči odehrají jednu hru (tj. 10 framů). 

Hra může probíhat na jedné i více drahách. 
  
3.2 První kolo (kvalifikace) – sestaví pořadí hráčů.  
 
3.3 Druhé kolo (KO systém) – utkají se dvojice podle pořadí v kvalifikaci  

(první s posledním, druhý s předposledním, atd.) [příklad při počtu 16 hráčů:  
hrají dvojice {1,16}, {2,15}, {3,14}, ... {7,10},{8,9}]. V případě lichého počtu účastníků, 
hraje vítěz kvalifikace, ve trojici s předposledním a posledním v kvalifikaci [příklad při počtu 
15 hráčů: hraje trojice {1,14,15} a dvojice {2,13}, {3,12}, ... {6,9}, {7,8}]. Vít ěz ze dvojice 
(trojice) postupuje do skupiny A, která ve třetím kole hraje o celkové první  
místo, a poražený hráč(i) do skupiny B.  

  
3.4 Třetí kolo (skupiny A a B o celkové umístění)  

a) skupina A o 1. místo: vítězové z KO systému (druhého kola)  
b) skupina B: poražení z KO systému (druhého kola) 

 
Čl. 4 

Určení pořadí v jednotlivých kolech 
 

4.1  Pořadí v prvním a třetím kole se stanovuje v závislosti na počtu dosažených bodů ve hře, 
dále jen „nához“. Pořadí se určuje na základě výše náhozu hráčů. 

 
4.2 Pořadí v druhém kole se stanovuje tak, že hráč ve dvojici, příp. trojici, s vyšším, příp. 

nejvyšším náhozem je vítězem.   
 
4.3  V případě rovnosti náhozu rozhoduje počet dosažených striků v příslušném kole. V případě 

rovnosti počtu dosažených striků rozhoduje počet dosažených sparů v příslušném kole. V 
případě rovnosti i počtu dosažených sparů rozhoduje los. 

 
Čl. 5  

Rozhodčí 
 

5.1 Na turnaj není delegován žádný rozhodčí. Hráči sami hledí na zdárný průběh hry. Případné 
přestupky proti pravidlům nebo proti hernímu systému řeší ředitel turnaje. Protesty přijímá 
a řeší ředitel turnaje a proti jeho rozhodnutí není odvolání. Výsledky zaznamenává určená 
osoba ředitelem turnaje. 
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Čl. 6 
Cena za umístění v turnaji 

 
6.1 Hlavní cenou pro vítěze turnaje je putovní pohár prezidenta klubu. Užívání poháru 

upravuje smlouva o výpůjčce, která upravuje držení a užívání putovního poháru vítězem 
turnaje do doby konání dalšího ročníku. Bez podepsání této smlouvy nebude pohár vítězi 
předán.  

 
6.2 O ostatních cenách rozhoduje pořadatel turnaje.   

 
Čl. 7  

Poplatky za účast 
 

7.1 Hráč účastnící se turnaje je povinen uhradit startovné. Výši startovného určuje výkonný 
výbor sportovního klubu a musí jeho výši sdělit každému přihlášenému nejméně 5 dnů 
před konáním turnaje; sdělení lze provést zveřejněním výše startovného na webových 
stránkách pořadatele na adrese www.maestroclub.cz.  

 
 

Čl. 8 
Závěrečné ustanovení 

 
8.1 Pravidla turnaje jsou závazným dokumentem pro pořadatele turnaje, ředitele turnaje a pro 

všechny přihlášené hráče. 
 

Čl. 9  
Účinnost 

 
9.1 Pravidla turnaje jsou účinná dnem schválení výkonným výborem sportovního klubu, tedy 

dnem 8. ledna 2007. Zároveň se ruší oficiální pravidla bowlingového turnaje jednotlivců  
“O putovní pohár prezidenta klubu“ ze dne 19. ledna 2006. Platná pravidla musí být 
k dispozici v průběhu turnaje u jeho ředitele. 
 

 
Ing. Petr Souček 

prezident sportovního klubu 
Petr Majer 

viceprezident sportovního klubu
 


