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V každé rundě losování o produkty Motiv



Omezení účasti:

Turnaj je určen pouze pro hráče, kteří jsou členy ETBF.

Handicap:

Turnaj je pro smíšené jednotlivce. Ženy mají handicap 8 kuželek za
hru.

Struktura turnaje:

Všichni hráči se kvalifikují v 6 hrách. Restarty jsou možné. Do finálových
kol se bude kvalifikovat 32 hráčů:
A. 1.-24. místo ve všeobecné kvalifikaci
B. 1.-4. místo z pořadí rund 6.-10. července, kteří se nekvalifikovali dle
bodu A
C. 1.-2. místo v Turbu
D. 1.-2. místo v Desperadu
Hráči se kvalifikují v pořadí A - B - C - D.
Hráči umístění na 1.-12. místě se kvalifikují do 2. finálového kola. Všichni
ostatní se kvalifikují do 1. finálového kola.
Počet hráčů na páru drah v rundách je 4. Po každých 2 hrách hráči
mění dráhu. Hráči na levé dráze se posouvají doleva, hráči na pravé
dráze doprava. Posouvá se maximálně 6 drah, v závislosti na velikosti
rund. Dráhy určuje organizátor.

Turbo:

Určeno pro hráče, kteří uhradí Turbo poplatek. Těmto hráčům se do
soutěže započítává všech 6 her v sérii. Hráči, kteří neuspěli ve
všeobecné kvalifikaci, ale dosáhli 2 nejvyšších her včetně handicapu,
budou kvalifikování do finálových kol.



Kvalifikační rundy a poplatky v €:

Registrace:
na www.bowlingtournament.eu

nebo přes e-mail info@probowling.cz



Výhry v €:

Neděle 14.7.2019 - 8:30 - 1. finálové kolo:

20 hráčů bude hrát 4 hry začínající od 0. 8 nejlepších hráčů
postoupí do 2. finálového kola.

10:30 - 2. finálové kolo:

20 hráčů bude hrát 4 hry začínající od 0. 8 nejlepších hráčů
postoupí do 3. finálového kola.

13:00 - 3. finálové kolo:

8 hráčů bude hrát 3 hry se skóre, které nahráli v předchozím kole.
4 nejlepší hráči postoupí do 4. finálového kola.

14:00 - 4. finálové kolo & 16:00 - předávání cen:

4 hráči budou hrát 3 hry začínající od 0. Po každé hře bude
vyřazen hráč s nejnižším skóre.


