Bowlingový klub Opava
Krnovská 553/184, 747 07 Opava

V rámci akce SPORTOVNÍHO FESTIVALU OPAVA 2019
jsme pro Vás připravili

Turnaj tříčlenných družstev v bowlingu
o „Opavský studentský pohár“
určený pro studenty (studentky)
středních škol a učilišť.
Termín konání: pátek 13.září od 9:00 hod. do cca 13:00 hodin
Prezentace: od 8:45 do 9:00 hodin.
Přihlášky: oprávněnou osobou školy (učiliště) u ředitele turnaje nejpozději do 12.září 2019
Místo konání: Raketa Bowling Opava, Krnovská 184, Opava-Jaktař
Startovné: zdarma
Pořadatel: Bowlingový klub Opava, z.s.
Ředitel turnaje: Dušan Kaštovský–tel.777 222 396, e-mail kastovsky@transa.cz
Rozhodčí turnaje: přítomný bowler
Počet družstev: každá střední škola nebo učiliště může přihlásit max. 2 družstva (A+B)
Ceny: nejlepší družstva obdrží medaile a věcné ceny. Bude vyhodnocen také hráč s nejvyšším
výkonem.
Losování: v 9:00 bude provedeno losování družstev do základních skupin. Počet družstev ve
skupině a počet skupin bude upřesněn podle počtu přihlášených. Družstva z jedné školy nesmí
hrát ve stejné skupině.
Počet hráčů v družstvu: na soupisce jednoho družstva může být maximálně 5 a minimálně 3
hráči (hráčky). Soupisku si kapitán družstva vyzvedne u bowlera, vyplní ji a odevzdá před

losováním zápasů bowlerovi. Nerozlišuje se, zda budou družstva čistě chlapecká, dívčí nebo
smíšená, ani věk studenta. Podstatná je pouze příslušnost k dané škole nebo učilišti.
Počet hráčů v zápase: k zápasům smí nastoupit 3 hráči + 1 náhradník, které kapitán napíše
na sestavu pro každý zápas a předá ji k vyplnění soupeři. Hráči si poté zapisují do této tabulky
dosažené výsledky, které po zápase odevzdají podepsané bowlerovi. Sestavu je možné
libovolně měnit před každým zápasem.
Střídání: hráče základní sestavy je možné vystřídat za náhradníka kdykoli během zápasu.
Vystřídaný hráč už však nesmí v tomto zápase zasáhnout do hry. Střídání během hry vždy
nahlásí kapitán bowlerovi.
Systém hry: družstvo nastoupí k zápasům podle rozpisu, který vyplyne z losování v určeném
čase a na určené dráze proti družstvu, které hraje na vedlejší dráze takzvaném páru drah (12)(3-4)(5-6). To znamená, že pokud například nastoupíte na dráze č.4, je vám soupeřem tým
z dráhy č.3 atd.. Družstvo hraje na celkový součet výkonů 3 hráčů. Hra bude nastavena pro 3
hráče a každý ze tří hráčů odehraje jednu hru v každém zápase. Hráči hrají v pořadí, jak se
napsali na sestavu pro tento zápas.
Čekací doba a neúplná sestava: čekací doba není žádná, neboť je nutné, aby hru začaly obě
družstva najednou. Po odehrání prvního framu soupeře, už nemůže hráč, který se opozdil,
zasáhnout do hry a neúplné družstvo odehraje tento zápas bez tohoto hráče. Pokud družstvo
nenastoupí včas vůbec, prohraje tento duel kontumačně. Soupeř tak získá 2 body za
kontumační vítězství a svůj zápas odehraje samostatně jen na nához.
Zkušební frame: před každým zápasem mají hráči 1 cvičný frame.
Bodování: Součet bodů všech tří hráčů se sečte a porovnává se soupeřem na páru drah.
Vítězný tým obdrží v zápase 2 body, za remízu je 1 bod a za prohru 0 bodů.
O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje:
A. - celkový počet základních bodů
B.- celkový součet poražených kuželek
C.- vyšší nához družstva v některém ze zápasů
D.- vyšší nához jednotlivce v některém ze zápasů
Postup ze skupiny: klíč k postupu ze skupiny bude upřesněn, podle počtu přihlášených
družstev
Vyřazovací duely: po skončení bojů v základních skupinách bude turnaj pokračovat
vyřazovacím systémem z kterého vyplyne konečné pořadí. V případě remízy rozhodne o
postupujícím vyšší nához jednotlivce. Hrát se budou obdobné duely jako ve skupinách.

