
BNC FOLLOW ME 2014 #5 
 
Organizátor:  
Miroslav Koník 
Spôsob prihlásenia: 
www.bowlingtourament.eu 
Zodpovedné osoby:  
Vedúci súťaže a rozhodca – Miroslav Koník (+421 905 341 827) 
 
Miesto konania:  
BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava 
Termín konania:  
23.4. – 26.4. 2014 
Zaradenie turnaja: 
Turnaj sa započítava do BNC - Bodovacieho rebríčka 2014. 
Účastníci:  
Turnaj je otvorený pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov. Za neregistrovaného sa považuje každý 
hráč, ktorý nie je a nikdy nebol registrovaný v žiadnej národnej alebo medzinárodnej bowlingovej organizácii, 
ako napr. SBwZ, ČBA a pod.. 
 
Systém hry:  

 Kvalifikácia: každý hráč odohrá 6 hier systémom Amerika na vybranom páre dráh. Minimálny počet 
hráčov na jednom páre dráh sú traja a maximálny počet hráčov sú štyria. V prípade rovnosti bodov 
(vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča. 
Postupujúci hráči si prenášajú do štvrťfinále 50% súčtu kvalifikačných hier (vrátane handicapu). 

  
Kvalifikačné rundy: 

Streda, 23. apríl 2014: 1.runda 10:00 2.runda 13:00 3.runda 16:00 4.runda 19:00 
Štvrtok, 24. apríl 2014: 5.runda 10:00 6.runda 13:00 7.runda 16:00 8.runda 19:00 
Piatok, 25. apríl 2014: 9.runda 09:00 10.runda 12:00 11.runda 15:00 12.runda 18:00 
Sobota, 26. apríl 2014: 13.runda 09:00    

V prípade väčšieho záujmu budú rundy doplnené, naopak v prípade nízkeho obsadenia rundy môže byť táto 
zrušená a hráči budú presunutí do inej rundy. 

 Štvrťfinále A: do štvrťfinále A postupuje 32 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní 
kvalifikácie. Každý hráč odohrá 4 hry systémom Amerika, ku ktorým sa pripočíta 50 % súčtu 
kvalifikačných hier (vrátane handicapu). Dráhy budú hráčom prideľované podľa umiestnenia 
v kvalifikácii od 1 po 16. V prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení vyšší 
maximálny výkon resp. prvá hra hráča. 

 Semifinále A: do semifinále A postupuje 16 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní štvrťfinále. 
Každý hráč odohrá 3 hry systémom Amerika na dráhach 1-8 a tie budú hráčom prideľované podľa 
umiestnenia vo štvrťfinále. Hrá sa od nuly a v prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje 
o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča. 
Finále B: do finále B postupuje  16 najvyššie umiestených neregistrovaných hráčov po kvalifikácii, 
s tým, že ich poradie v záverečnej tabuľke zostáva  totožné s poradím po kvalifikácii. Vo finále B každý 
hráč odohrá 3 hry systémom Amerika od  nuly. Dráhy budú hráčom prideľované podľa poradia 
v kvalifikácii od 9 do 16. Po zoradení výsledkov bude známe konečné poradie finále B. V prípade 
rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení vyšší maximálny výkon resp. prvá hra 
hráča. 
Finále A: do finále A postupuje 8 hráčov s najvyšším súčtom bodov po odohraní semifinále a hráči si 
prenášajú všetky nahrané body zo semifinále. Každý hráč odohrá ďalšie 3 hry systémom Amerika na 
dráhach 1-8 a tie budú hráčom prideľované podľa poradia v semifinále A. Po zoradení výsledkov bude 
známe konečné poradie finále A. V prípade rovnosti bodov (vrátane handicapu) rozhoduje o umiestnení 
vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča 
 

Časový harmonogram: 
 

Sobota, 26. apríl 2014: 
Štvrťfinále A začiatok o 12:00 
Semifinále A začiatok o 14:30 
Finále B začiatok o 14:30 
Finále A začiatok o 16:30 
Žrebovanie špeciálnych cien začiatok o 18:30 

 

 
Špeciálne ceny:  
V cene každého štartu aj re-entry štartu je zahrnutý poplatok za jeden žreb. Hráč získa taký počet žrebov, 
koľko štartov absolvuje v kvalifikácii. Žrebovanie špeciálnych cien sa uskutoční podľa časového harmonogramu. 
Predmetom žrebovania budú 3 kusy najmodernejších LED TV SONY - KDL42W655, každý v cene 548€. Pri 
žrebovaní nemusí byť majiteľ  žrebu prítomný osobne, môže ho zastúpiť iná osoba, ktorá bude prítomná pri 
žrebovaní. 



 
Predpisy a platnosť pravidiel: 
Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ a tohto predpisu. Pokiaľ propozície 
menia niektorú časť pravidiel, ustanovenia týchto propozícií majú prednosť. V prípadných sporoch má 
rozhodujúce právo a konečné slovo organizátor turnaja. 
Handicapy: 
Ženy a juniori do 15 rokov majú handicap 8 bodov, seniori od 50 do 60 rokov 5, seniori nad 60 rokov 6 + 1 za 
každý ďalší rok (61 – 7, 62 – 8. atď.) bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja. Všetci hráči 
zvýhodnení bonusom sú povinní o to požiadať pri registrácii a platení štartovného organizátora a doložiť svoj 
vek, inak im nebude handicap priznaný. 
Mazanie: 
Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred každou kvalifikačnou rundou, štvrťfinálovou, semifinálovou 
a finálovou časťou.   
Tréning:  
Pred začiatkom kvalifikačných, štvrťfinálových, semifinálových a finálových hier majú hráči 7 minútový tréning. 
 
Ocenenia:  

Poradie: Finále A: Finále B: 
1. 700 € + pohár 200 € + pohár 
2. 400 € + pohár 150 € + pohár 
3. 200 € + pohár 100 € + pohár 
4. – 8. 100 €   
Spoločné ocenenia: 
Najvyšší turnajový výkon (prvý v turnaji) 100 €  
Najlepšia žena turnaja 100 €  
Najlepší junior do 18 rokov pohár 
Najlepšia junior do 15 rokov pohár 

 
Partneri turnaja:  

 
 
 
Štartovné:  

Dátum Štartovné 
Streda, 23. apríl 2014, 1.runda 10:00      20 € 
Streda, 23. apríl 2014, 2.runda 13:00      20 € 
Streda, 23. apríl 2014, 3.runda 16:00      20 € 
Streda, 23. apríl 2014, 4.runda 19:00      20 € 
Štvrtok, 24. apríl 2014, 5.runda 10:00            20 € 
Štvrtok, 24. apríl 2014, 6.runda 13:00            20 € 
Štvrtok, 24. apríl 2014, 7.runda 16:00            20 € 
Štvrtok, 24. apríl 2014, 8.runda 19:00            20 € 
Piatok, 25. apríl 2014, 9.runda 09:00 30 € 
Piatok, 25. apríl 2014, 10.runda 12:00 30 € 
Piatok, 25. apríl 2014, 11.runda 15:00 30 € 
Piatok, 25. apríl 2014, 12.runda 18:00 30 € 
Sobota, 26. apríl 2014, 13.runda 09:00 40 € 

 
Suma štartovného a re-entry štartu je rovnaká. 
 
Upozornenie:  
Je neprípustné v hracom priestore fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, doping a bezdôvodne ho opúšťať. 
Ďalej je neprípustné, používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. 
Takisto nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, 
hlasitým pokrikovaním a podobne). 

 


