BOWLING UNI TOUR 2016/2017
1. ročník o putovný pohár 3 U
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV na TUKE
Rada ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach
Rada ZO OZ PŠaV pri PU v Prešove
Časový rozpis a propozície:
MIESTO: upresní organizátor (každá Rada 2x)
HRACÍ DEŇ: upresní organizátor od 1.9.2016 - 30.6.2017
HRACÍ ČAS: upresní organizátor
- Organizátor platí prenájom dráh. Ostatné výdavky si hradí každé družstvo.
- Súťaží sa o putovný pohár a diplomy. Ak univerzita získa 3x po sebe putovný pohár, zostáva
majetkom danej univerzity.
- Turnaja sa môžu zúčastniť zamestnanci jednotlivých univerzít.
- Zmiešané družstvá (muži, ženy - min. 1 žena, min. 1 muž).
- Počet hráčov v jednom družstve - 6 na dráhe, na súpiske môže byť max. 20 hráčov.
- Každý hráč hrá len za seba v jednom družstve.
- V jednom zápase sa súťaží na 3 dráhach v 2 kolách (po každom kole si družstvá dráhy
vymenia) - 10+10 hodov a dorážky.
- Započítavajú sa výkony všetkých hráčov družstva z 2 kôl.
- Bodové hodnotenie:
2 body - víťazstvo, 1 bod - 2. miesto, 0 bodov - 3. miesto
- Hodnotí sa výkon (počet zhodených kolkov). Za celkový výkon družstva sa počíta celkový
počet bodov za zhodené kolky. V prípade rovnosti bodov kapitáni dotknutých družstiev
absolvujú rozstrel.
- Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré dosiahne vyšší počet zhodených kolkov.
- Výsledky musia podpísať kapitáni všetkých družstiev.
- Priebežné výsledky družstiev budú zaznamenávané na http://odbory.tuke.sk/index.php/sport

- Poradie družstiev v tabuľke sa riadi počtom bodov získaných v odohraných stretnutiach.
V prípade bodovej rovnosti rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší súčet zhodených kolkov
družstva vo všetkých odohraných stretnutiach.
- Hráčka a hráč, ktorí sa umiestnia na prvých 3 miestach podľa dosiahnutého priemeru v
jednotlivých zápasoch získavajú ocenenie. Podmienkou zaradenia je odohranie min. 4
zápasov.
- Organizátor nezodpovedá za veci ponechané v priestore športoviska.
VYHODNOTENIE TURNAJA: upresní sa po dohode

Športu ZDAR!

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.
predseda športovej komisie
RADY ZO OZ PŠaV na TUKE

doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.
predseda
RADY ZO OZ PŠaV na TUKE

