PROPOZICE

BOWLING
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Místo soutěže:
BOWLAND bowling center, Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
Termín soutěže:
7. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:
Hlavní organizátor:

RNDr. Svatopluk Horák
Marek Talpa
e-mail: marektalpabowl@seznam.cz

Předpis:
Hraje se podle platných pravidel bowlingu a tohoto rozpisu. Hráči se řídí pokyny
rozhodčích, pořadatelů a řádem bowlingového centra.
Účastníci:
Turnaj je otevřen pro maximální počet 25 účastníků z každé oblasti.
Prezentace:
Prezentace probíhá nejpozději 20 minut před předpokládaným začátkem příslušného
kola.
Časy začátků jednotlivých kvalifikačních kol jsou:
9:00
1. hrací kolo
10:20
2. hrací kolo
11:40
3. hrací kolo
13:40
finálové kolo
Systém hry:
Turnaj je rozdělen na kategorii mužů a žen. Losování drah proběhne při prezentaci.
Před zahájením bloku 4 her mají hráči právo na společné rozcvičení v rozsahu
5 minut. Po uplynutí této doby je oznámeno zahájení her a již není možno trénovat.
Všechny 4 hry budou odehrány na jedné dráze. Na jedné dráze mohou hrát
maximálně dva hráči.
Na turnaji nelze hrát re-entry (opakované) starty.
O pořadí v kvalifikaci rozhoduje celkový součet z odehraných 4 her, v případě
rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) rozhoz (event. opakovaný) na 9. a 10. frame hry

Po odehrání kvalifikačních kol vznikne pořadí, ze kterého postoupí do finále top 10
mužů a top 10 žen.
Finálová část je hrána na 4 hry na jedné hráze, dráhy budou rozděleny podle pořadí
v kvalifikaci. Výsledky finálového kola se přičítají k výsledkům z kvalifikace.
Všechna kola se hrají po dvou hráčích na dráze. V případě nutnosti si pořadatelé
vyhrazují právo toto upravit.
Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem. Mazací model bude publikován při prezentaci.
Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor, seznámí účastníky se systémem hry.
Hráčům není povoleno nastoupit ke hře v krátkých kalhotech (krat'asech). Do hracího
prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému
delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi. V průběhu hracího dne platí přísný
zákaz kouření v celém prostoru bowlingového centra. Také je zakázáno používat
v hracím prostoru přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku.
Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat
rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěže či vedoucího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit
napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti
v soutěži vyloučit.
Časový pořad:
pondělí 7. 9. 2015
09:00 – 13:00
Kvalifikace
13:40 – 15:00
Finále
Závodní kancelář:
BOWLAND bowling center, Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc
Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže na místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2015,
první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Přijímají se námitky pouze technického rázu do 15 minut od skončení utkání řediteli
soutěže se vkladem 100 Kč.
Odvolání:
Odvolání proti verdiktu rozhodčích do 2 hodin organizačnímu výboru se vkladem
500 Kč.
Další pokyny/informace:
Marek Talpa, e-mail: marektalpabowl@seznam.cz
Právo změn:
Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.

Marek Talpa
hlavní organizátor

