PROPOZICE
Mistrovství regionů
20. – 26. září 2021

1. Hlavní pořadatel soutěže
Karel Kutina
SILVER LANE PRODUCTION s.r.o.
Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6
Tel: 608 862 698, E-mail : info@bowlingweb.cz
Mistrovství regionu se koná pod záštitou České bowlingové asociace, která je i spolupořadatelem
Mistrovství regionu.

2. Mistrovství regionu
Mistrovství regionu je od podzimní části ABL 2019 otevřená soutěž, kde se může přihlásit každý hráč či
hráčka bez ohledu na to, zda hraje nebo nehraje ABL.
Na Mistrovství regionu se vyhlašuje pořadí v 6 kategoriích:
Muži celkově, muži P190 a muži P165
Ženy celkově, ženy P190 a ženy P165
Výkonnostní kategorie:
Kategorie P190 je vyhrazena mužům s dlouhodobým průměrem od 165 do 189,99 a ženám s průměrem od
157 do 181,99 včetně (protože ženy mají ve společných soutěžích přičítaný handicap +8 bodů).
Kategorie P165 je vyhrazena mužům s průměrem do 164,99 včetně a ženám s průměrem do 156,99 včetně
(protože ženy mají ve společných soutěžích přičítaný handicap +8 bodů).
Pro zařazení do konkrétní výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku
k prvnímu dni sezóny, tedy k 1. 7. 2021.
SPORTOVNÍ žebříček k 1.7.2021 - ZDE
TURNAJOVÝ žebříček k 1.7.2012 - ZDE
Není-li hráč zařazen ve Sportovním žebříčku na webu asociace, počítá se jeho průměr dle Turnajového
žebříčku (zde jsou i průměry z ABL).
V případě, že hráč není evidován v žádném z žebříčků, je automaticky zařazen do kategorie P165.
Systém Mistrovství regionu:
- Mistrovství regionu se hraje na součet 6 her. Soutěž je hrána bez možnosti re-entry startů (každý hráč
má možnost pouze jednoho bloku 6 her). Součet těchto 6 her určí pořadí v Mistrovství regionu.
- Hraje se AMERIKOU a po odehrání 3 her se hráči posunou o pár drah vpravo
- Dráhy si hráči při prezenci losují.
- Každé pořadatelské centrum Mistrovství regionu si samo stanoví hrací dny (v rámci hracího týdne),
počet rund, počet míst v rundách a časy jednotlivých rund.
- Mistrovství regionu proběhne v týdnu od 20. do 26 září 2021.
- Ukončení Mistrovství regionu je v neděli 26. září 2021.

3. Účastnický poplatek
Startovné pro Mistrovství regionu: 200,- Kč

4. Ocenění hráčů v Mistrovství regionu
Muži celkově (PRESTIGE + P190 + P165):
1. místo: 3000,- Kč + medaile + titul Mistr regionu
2. místo: 1000,- Kč + medaile
3. místo: 500,- medaile
Ženy celkově (PRESTIGE + P190 + P165):
1. místo: 2000,- Kč + medaile + titul Mistryně regionu
2. místo: 1000,- Kč + medaile
3. místo: 500,- Kč + medaile
Kategorie P190 a P165, muži a ženy:
1. místo: medaile

2. místo: medaile
3. místo: medaile
Kategorie PRESTIGE, muži a ženy:
Nejlepší hráči a hráčky této kategorie budou ohodnoceni pouze ve společné kategorii, MUŽI celkově a ŽENY
celkově.

Technické předpisy
5. Základní předpisy
Veškeré zápasy se hrají dle obecně platných „Základních pravidel hry“.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které ovšem musí být včas oznámeny.
V prostoru herny je zakázáno kouřit a používání všech druhů elektronického spalování nikotinu a
dopingových prostředků.

6. Prezence
Každý hráč je povinen se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min před svou hrou.

7. Informace
Veškeré informace o soutěži získáte na
tel. čísle pořadatele 608 862 698

www.ablweb.cz popřípadě www.czechbowling.cz nebo na

Silver Lane Production s.r.o.
Cukrovarnická 30, Praha 6, 162 00
Mobil: 608 862 698, E-mail: info@bowlingweb.cz

