
ONE DAY TOURNAMENT 

 

 

Datum in lokacija: 8.11.2018, Bowling Gladiator Arena, Ljubljana 

 

 

Splošna pravila: - Nastopijo lahko vsi registrirani igralci/ke BZS ter neregistrirani rekreativci/ke 

- Neregistrirani igralci, ženske, otroci, mlajši od 12 let in registrirani igralci, ki niso 

bili nikoli registrirani v tekmovalnih kategorijah (A, B, seniorji ali mladinci) imajo 

8 točk bonusa na igro. 

- Vzorec bo izbran in mazan na dan tekmovanja. 

 

Način igranja:    - 1. Step – kvalifikacije – odigra se 6 iger na paru stez, menjava stez po vsaki igri 

za en par. V nadaljevanje turnirja se uvrsti 12 najboljših igralcev. Prvi štirje igralci 

se direktno uvrstijo v step 3, ostalih 8 v step 2. V primeru enakega rezultata se v 

nadaljevanje uvrsti igralec z boljšo zadnjo igro, predzadnjo.. 

 

- 2. Step - Odigra se ena igra dvoboja po sistemu single elemination. 5-12, 6-11, … 

v nadaljevanje se uvrstijo zmagovalci dvoboja. V primeru enakega rezultata se 

odigra roll off – met na poln okvir.  

 

   - 3. Step – Odigra se ena igra dvoboja po sistemu single elemination. 1-

(zmagovalec dvoboja 8-9) , 2 – (zmagovalec dvoboja 7-10), … v nadaljevanje se 

uvrstijo zmagovalci dvoboja. V primeru enakega rezultata se odigra roll off – met 

na poln okvir. 

 

 - 4. Step – Finale– 4 najboljsi iz single elimination-a odigrajo eno igro na enem 

paru. Po eni igri dobimo končno razvrstitev.  V primeru enakega rezultata se odigra 

roll off sistem.  

 

 

Prijavnine:         - 20€ 

 

 

Nagrade:           - 1. Mesto, 200€ 

- 2. Mesto, 150€ 

- 3. Mesto, 50€ 

 - 4. Mesto, 50€ 

- Najboljša igralka – bowling torbo za kroglo 

- Najboljši rekreativec -  torbo za bowling kroglo  

                         - Najboljši mladinec do 15 let - torbo za bowling kroglo in bowling kroglo 

               - Najvišja razlika med najboljšo in najslabšo igro v kvalifikacijskem rezultatu Paris 

za 2 osebi. 

 

 

Termini kvalifikacij:  - četrtek 8.11. ob 17.30. 

 

 


