FERDINAND DEVÍTKOVÁ SÉRIE
2020/2021
Místo konání
 S-centrum Benešov, 6 drah Brunswick.
Termíny konání
 série ovlivněna Covidem 19 je nyní nově složena z 12 ( původně 10 ) jednotlivých
turnajů. Do konečného hodnocení se počítá 7 ( původně 6 ) nejlepších výsledků, z nichž je
poslední turnaj dvojnásobně bodovaný.





Termíny v roce 2021: 6.6, 19.9., 17.10. a 14.11. 2021. Vždy neděle!
změna termínu vyhrazena!
1.runda od 14.50 hod., 2. runda od 16.10 hod., 3. runda od 17.30 hodin.
v případě většího zájmu bude otevřena 0. runda. Možnost předehrávky v týdnu konání
turnaje (zpravidla čtvrtek nebo sobota, možno i po dohodě s pořadatelem ).

Zařazení turnaje
 turnaj je otevřen jak pro registrované hráče ČBA, evidované hráče ABL, tak i pro veškeré
rekreační a začínající hráče.


turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR FIRO-TOUR.



turnaj je kategorie C.

Systém soutěže – pravidla
 kvalifikace: každý hráč odehraje 4 hry na dráze, kterou si sám vybere při prezentaci.


semifinále: do semifinále postupuje nejlepších 24 hráčů, kteří odehrají 2 hry vyřazovacím
způsobem. Tj. hráč č.1 proti hráči č.24, hráč č.2 proti hráči č.23, atd. O postupu do finále
rozhoduje součet 2 semifinálových her + jedna hra znamenající průměr z kvalifikace.
Postoupivší hráč, který má nejnižší součet ze 3 semifinálových her bude nahrazen
nejlepším nepostoupivším hráčem. Lepší hráč po kvalifikaci si vybírá dráhu pro play-off.
Pokud hráč, který si vybírá dráhu není osobně přítomen, vybírá další hráč v pořadí. Dále
dráhu určuje pořadatel.



finále: do finále postupuje 12 vítězů semifinálových duelů, kteří odehrají 2 hry. Vítěze
určí součet dvou finálových her. Hráči si vybírají dráhu pro finále dle aktuálního umístění
v turnaji, tzn., že první vybírá vedoucí hráč, poté druhý hráč atd.




turnaj je „DEVÍTKOVÝ“. Tzn., že i za 9 shozených kuželek je STRIKE!
v posledním turnaji se hraje o dvojnásobné body!

Startovné
 350,- Kč.
Re - entry vstup
 v případě, že budou volná místa v kvalifikačních rundách, je možné odehrát znovu 4
kvalifikační hry – cena: 300,- Kč.
 do hodnocení turnaje se vždy počítá lepší dosažený výsledek.
Ocenění v turnaji
 1.místo: 4 x 1,5l PET nefiltrovaného piva + 1 hodina bowlingu v Scentru zdarma + 500,Kč.
 2.místo: 3x 1,5l PET nefiltrovaného piva +300,- Kč.
 3.místo: 2x 1,5l PET nefiltrovaného piva + 200,- Kč.
 nejlepší žena turnaje: 1,5l PET nefiltrovaného piva, drobné reklamní předměty.
 nejvyšší nához: 1,5l PET nefiltrovaného piva, drobné reklamní předměty.
 Cena pro prvního nepostupujícího hráče do semifinále: 1,5l PET nefiltrovaného piva.
Pokud hráč nebude přítomen, cena se podstupuje dalšímu v pořadí.
Ocenění v sérii






1.místo: 50 l sud piva Ferdinand MAX + 1.500 kč.
2.místo: 30 l sud piva Ferdinand MAX + 1.000 kč.
3.místo: 15 l sud piva Ferdinand MAX + 500 kč.
4.- 10.místo: 3x 1,5l PET nefiltrovaného piva.
Nejlepší žena: 1,5l PET nefiltrovaného piva.

Bodové hodnocení turnajů pro celkové pořadí FERDINAND DEVÍTKOVÁ SÉRIE
2020/2021:
1. místo: 60 bodů 19. místo: 18 bodů
2. místo: 55 bodů 20. místo: 17 bodů
3. místo: 50 bodů 21. místo: 16 bodů
4. místo: 45 bodů 22. místo: 15 bodů
5. místo: 42 bodů 23. místo: 14 bodů
6. místo: 39 bodů 24. místo: 13 bodů
7. místo: 36 bodů 25. místo: 12 bodů
8. místo: 34 bodů 26. místo: 11 bodů
9. místo: 32 bodů 27. místo: 10 bodů
10. místo: 30 bodů 28. místo: 9 bodů
11. místo: 28 bodů 29. místo: 8 bodů
12. místo: 26 bodů 30. místo: 7 bodů
13. místo: 24 bodů 31. místo: 6 bodů
14. místo: 23 bodů 32. místo: 5 bodů
15. místo: 22 bodů 33. místo: 4 body
16. místo: 21 bodů 34. místo: 3 body
17. místo: 20 bodů 35. místo: 2 body
18. místo: 19 bodů 36. místo: 1 bod.



závěrečný turnaj je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů.

LOSOVÁNÍ MĚŠCE
 z každého startu hráče (mimo reentry) bude odloženo do měšce 30 Kč. Po ukončené
kvalifikaci bude vylosováno číslo od 1 do 300, které bude zásadní k vybrání měšce.
 pokud vylosovaného čísla dosáhne více hráčů, částka se dělí ihned po kvalifikaci mezi
zainteresované hráče.
 nedosáhne-li nikdo vylosovaného čísla v kvalifikaci, bude celá částka z měšce převedena
na příští turnaj.
Mazání a úprava drah
 dráhy se vyčistí a namažou před 1. rundou a před prvním semifinále.


pro turnajovou sérii se bude používat místní druh středního mazání, 41 stop dlouhý house.



pro čištění a mazání drah se používá knotová mazačka Brunswick Phoenix Lite.

Přihlášky včetně nahlášení do jednotlivých rund
 www.obsazovacky.cz (turnaje regionální). FERDINAND DEVÍTKA 2020/2021.


tel. 737 644 866 (pořadatel - David Ruml).

Právo změn a platnost rozhodnutí
 organizátor turnaje si vyhrazuje právo provést změny propozic, termínů, hracího
systému, včetně odvolání jednotlivého turnaje. Tyto propozice jsou závazné pro všechny
účastníky turnajů FERDINAND DEVÍTKOVÁ SÉRIE 2020/2021. <

