
                                             
        

 

      p o ř á d a j í 

1. k o l o 

REGIONÁLNÍ BOWLINGOVÉ OLYMPIÁDY  

smíšených družstev 

 

      20. dubna 2012 v době  

      od 13:00 do 15:00 hodin 

 

 

 

 

 

Všeobecné ustanovení   

Pořadatel :  Zájmová skupina územního odboru Přerov 

Místo konání :  Přerov, sportovní centrum TRUMF 

Ředitel turnaje : Ing. Vojtěch Franciška  /tel. 974 778 290, mobil. 724 309 478/ 

Technický ředitel : Zdeněk  Šustr  /tel. 974 778 311/ 

Informace :  p. Franciška, Šustr 

Prezentace :  nejpozději 10 minut před zahájením každého hracího kola 



Zahájení : zahájení 1. kola ve 13:00 hodin a dále podle herního systému,     
předpokládané ukončení do 15:30 hodin 

Startují : tříčlenná smíšená družstva složená z členů PSK,  příslušníků 
Policie ČR, zaměstnanců Policie ČR. Pořadatel si vyhrazuje 
právo omezit počet účastníků podle herního systému. 
Rozhodné je vždy datum přihlášení startujícího družstva. 

Přihlášky : závazné přihlášky zašlete nejpozději do 15.4.2012 pouze e-
mailem : intranet - krpolk.vs.pr.vk@pcr.cz, nebo   
krpolk.skpv.pr.oa@pcr.cz                                                             

V přihlášce je třeba uvést název a vedoucího družstva včetně 
spojení /e-mail, mobil/, příslušnost k PSK či organizačnímu 
článku Policie ČR. Nejpozději před zahájením regionální  
bowlingové olympiády budou všichni účastníci seznámeni 
s herním systémem a nasazením do jednotlivých hracích kol. 

Stravování : není pořadatelem olympiády zajištěno. Je možno využít nabídky 
v místě konání olympiády. 

 

Technické ustanovení   

Kategorie : startují smíšená tříčlenná družstva /minimálně jeden muž nebo 
žena v družstvu/      

Předpis : soutěží se podle platných ČBA a těchto propozic 

Herní systém : bude stanoven podle počtu přihlášených družstev a družstva 
s ním budou seznámena nejpozději před zahájením regionální  
bowlingové olympiády                
 Předpoklad 16 družstev : 3 kola – duben, září, říjen  
Přidělení drah je výlučně v kompetenci pořadatele.  

Závěrečné ustanovení   

Vyhlášení : nejlepší hráč a hráčka jednotlivých kol budou vyhlášeni ihned 
po ukončení soutěžního kola. Vyhlášení nejlepších družstev 
bude provedeno po sečtení výsledků dosažených po ukončení 
třetího kola regionální olympiády. 

Ceny : první tři družstva obdrží medaile a první družstvo navíc putovní 
pohár přeborníka v bowlingu. Nejlepší jednotlivci obdrží drobné 
ceny a medaile. 

Protesty : je možno podat u ředitele turnaje olympiády do 15-ti minut od 
vyhlášení výsledků  

 

 

Ředitel turnaje   

Ing. Vojtěch Franciška                                                              
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