
Turnaj Dvojic - jaro 2017
První turnaj dvojic na této herně od její kompletní rekonstrukce. Na základě zájmu o
tento turnaj bude případně na podzim odstartována pravidelná měsíční turnajová série
dvojic.  I ten se slabší chvilkou má šanci něco vyhrát! Turnaj se po prvním kole rozdělí
na dvě skupiny. Přijde si zahrát, pobavit se a zkusit nastartovat novou turnajovou sérii. 

Místo konání: Bowling Sauna ve Žďáru nad Sázavou

Hrací den a čas:  8  .   května od 9:00 (v případě  větší účasti budou otevřeny další

rundy před tímto časem)

Počet dvojic: m  aximálně 32

Startovné: 40  0,- Kč na dvojici   
(v rámci startovného je i malé občerstvení)

Handicapy: ženy a junioři(do 15 let) + 5 bodů na každou hru

Pravidla: hraje se dle platných pravidel bowlingu

Kontakt: rezervace na tel. 773 494 878 (Bowling Sauna) nebo osobně na herně, kde bude

sdělena informace v jaké rundě je ještě místo. Platí zde základní pravidlo, kdo se dřív ozve či

přijde, tak si může vybrat kdy bude hrát.

Ceny: 
Skupina „A“ 1. místo - 2x Dárkový koš + 2x Láhev sektu

2. místo - 2x Dárkový koš 

3. místo - 2x Multipack piva

4. místo - 2x Láhev sektu

Skupina „B“ 1. místo – 2x Láhev CZ rumu

Dvojice, která nepostoupí do TOP 16 získává cenu útěchy 2 plechovky piva.

Časový program turnaje: hráči se dostaví 15 minut před začátkem své hry.

-2. základní kolo (8 dvojic) – pouze při obsazení více jak 24. dvojic   8:00 hod

-1. základní kolo (8 dvojic) – pouze při obsazení více jak 16. dvojic   8:30 hod

1. základní kolo (8 dvojic)   9:00 hod

2. základní kolo (8 dvojic)   9:30 hod

1.kolo č.1 (8 dvojic) 10:00 hod

1.kolo č.2 (8 dvojic) 10:40 hod

Osmifinále č.1 (8 dvojic – skupina „A“) 11:20 hod

Osmifinále č.2 (8 dvojic – skupina „B“) 12:00 hod

Čtvrfinále (4 dvojice skupina „A“ a 4 dvojice skupina „B“) 12:40 hod

Finále (4 dvojice skupina „A“ a 4 dvojice skupina „B“) 13:20 hod

Konec cca 14:00 hod.



SYSTÉM TURNAJE
- jedná se o KO systém

- dráhy se v základním kole se losují, v ostatních kolech si vybírá lepší proti sobě nasazené

dvojice

Základní kolo: Každá dvojice odehraje 2 hry na součet. Na rozehrání má každá dvojice 2

framy. 16 nejlepších dvojic postupuje do dalšího kola. Při shodě v součtu rozhoduje v pořadí

vyšší nához jednotlivce ve dvojici v daném kole. V případě shody i v tomto kritériu, rozhodne

„náhlá smrt“.

1. kolo: 16 nejlepších dvojic bude proti sobě nasazeno. Hraje proti sobě 1. vs 16; 2. vs 15.; 3.

vs  14.;….  Hrají  se  2  hry na  součet.  Při  shodě  v  součtu  rozhoduje  v  pořadí  vyšší  nához

jednotlivce ve dvojici v daném kole. V případě  shody i v tomto kritériu,  rozhodne „náhlá

smrt“.

Po tomto kole se turnaj rozdělí na 8 vítězů (skupina „A“) a 8 poražených (skupina „B“), kteří

mezi sebou dále budou bojovat. 

Osmifinále: V každé skupině bude proti sobě  nasazeno 8 dvojic dle turnajového pavouku.

Hrají se 2 hry na součet. Při shodě v součtu rozhoduje v pořadí vyšší nához jednotlivce ve

dvojici v daném kole. V případě shody i v tomto kritériu, rozhodne „náhlá smrt“. Platí pro obě

skupiny.

Čtvrtfinále: V každé skupině budou proti sobě nasazeny 4 dvojice dle turnajového pavouku.

Hrají se 2 hry na součet. Při shodě v součtu rozhoduje v pořadí vyšší nához jednotlivce ve

dvojici v daném kole. V případě shody i v tomto kritériu, rozhodne „náhlá smrt“.

Finále: Vítězové a poražení z předešlého kola proti sobě nastoupí neboli. Hrají se 2 hry na

součet. Při shodě  v součtu rozhoduje v pořadí vyšší nához jednotlivce ve dvojici v daném

kole. V případě shody i v tomto kritériu, rozhodne „náhlá smrt“.

Náhlá smrt:  Každá dvojice nominuje 1 hráče. Hráči proti sobě nastoupí a budou házet po

framu.  Kdo hodí  prvním hodem dřív menší  počet  kuželek,  tak prohrává.  Dvojici  drah na

kterých se duel odehraje vybírá losem pořadatel.


