BOWLING TUKE TOUR 2018
8. ročník o Putovný pohár rektora TUKE, prezidenta Slávie TUKE

Organizátor: RADA ZO OZ PŠaV na TU v Košiciach
Galéria bowling, Košice
Časový rozpis a propozície:
MIESTO: Galéria bowling, OC Galéria Shopping, Toryská ul. č. 5, 040 11 Košice
HRACÍ DEŇ: pondelok od 15.1.2018 - 25.6.2018, v čase sviatkov streda
HRACÍ ČAS: 13:30 - 15:30
Časový plán rozlosovania je záväzný pre všetky tímy. Zmeny termínov sú možné len
v závažných prípadoch, relevantnosť ktorých posúdi ŠTK (športovo-technická komisia).
Návrh na zmenu musí byť písomne oznámený min. 1 týždeň pred riadnym hracím termínom,
inak družstvo prehráva kontumačne.
ŠTARTOVNÉ: 110 EUR
- Bola ustanovená ŠTK v zložení Jana Bidulská - predseda, Tibor Faragó, Ján Buša
(náhradníci Blažej Pandula, Milan Hauliš), ktorá bude riešiť Vaše prípadné podnety a
nezrovnalosti.
- Súťaží sa o putovný pohár, diplomy a medaile.
- Turnaja sa môžu zúčastniť zamestnanci TUKE, doktorandi TUKE a dôchodcovia - bývalí
zamestnanci TUKE, ktorí odpracovali na TUKE pred odchodom do dôchodku aspoň 5 rokov.
Na vyžiadanie súpera je družstvo povinné sa preukázať platnými preukazmi ITIC, ISIC, resp.
preukazom zamestnanca TUKE.
- Turnaja sa nesmú zúčastniť registrovaní hráči s platnou licenciou v danom roku.
- Zmiešané družstvá (muži, ženy - min. 1 žena).
- Počet hráčov v jednom družstve - 7 na dráhe (min. 1 žena), na súpiske môže byť max. 20
hráčov.
- Zmeny v súpiske je nevyhnutné nahlásiť do začiatku súťaže, v priebehu súťaže nie je možné
dopĺňať súpisku, resp. meniť zapísaných hráčov za iných.
- Do súpisky môže byť doplnený aj hráč z iného pracoviska TUKE, ktorý sa nenachádza na
súpiske súťažiacich družstiev po prejednaní vo výbore ZO, resp. RADY ZO.
- Každý hráč hrá len za seba v jednom družstve.
- Hrá sa systémom každý s každým.
- Družstvo nastúpi s počtom hráčov prítomných v čase spustenia prvej hry v danom kole
hracieho dňa, nie sú možné žiadne dohrávky - inak sa zápas kontumuje.

- V jednom zápase sa súťaží na 2 dráhach (prvá hra - prvá dráha a po prvej hre si družstva
dráhy vymenia) - 10+10 hodov a dorážky.
- Hodnotí sa výkon (počet zhodených kolkov). Za celkový výkon družstva sa počíta celkový
počet bodov za zhodené kolky, vrátane zvýhodnenia (ženy majú zvýhodnenie 5 kolkov na 1
dráhu), to znamená počet zhodených kolkov + 10 x počet započítavaných žien v družstve.
- Bodové hodnotenie:
2 body - víťazstvo, 1 bod - remíza, 0 bodov - prehra
- Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré dosiahne vyšší počet zhodených kolkov.
- Výsledky musia podpísať kapitáni aktuálnych družstiev.
- Po skončení zápasu (odohraní poslednej hry na danej dráhe) je potrebné oznámiť obsluhe
ukončenie zápasu.
- Priebežné výsledky družstiev budú zaznamenávané na http://37.9.171.150/tuke/
- Poradie družstiev v tabuľke sa riadi počtom bodov získaných v odohraných zápasoch.
V prípade bodovej rovnosti rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší počet zhodených kolkov
družstva vo všetkých odohraných stretnutiach, ďalej bodový zisk zo vzájomných zápasov,
resp. vyšší celkový počet zhodených kolkov družstva zo vzájomných zápasov.
- Hráči, ktorých výsledky sa budú vyhodnocovať v konečnom hodnotení jednotlivcov
(klasifikácia na turnaj jednotlivcov), musia mať odohraté min. 4 zápasy z celkového počtu
zápasov.
- Pri hodnotení poradia jednotlivcov je kritériom dosiahnutý priemer za zápasy.
- Najlepšia hráčka a najlepší hráč podľa dosiahnutého priemeru v jednotlivých zápasoch
získavajú ocenenie. Podmienkou zaradenia je odohranie min. 4 zápasov.
- Turnaja jednotlivcov sa môže zúčastniť najlepšia hráčka a najlepší hráč (prípadne družstvom
určený náhradník) z jednotlivých družstiev. Zoznam bude uverejnený na www.odbory.tuke.sk
po odohraní všetkých zápasov jednotlivých družstiev v turnaji.
- Organizátor nezodpovedá za veci ponechané v priestore športoviska.
- Každý hráč musí mať bowlingovú obuv (zapožičanie bowlingovej obuvi je možné priamo v
Galérii bowling a je bezplatné).
- Používanie vlastnej bowlingovej výstroje zodpovedajúcej pravidlám Bowlingu je povolené.

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

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

