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Boulec Hrušovany & RBL JM z.s.  

 

 Tyto propozice jsou platné pro první ročník 2022. 

 Zahájení soutěže je v měsíci červenci 2022, hrací dny jsou pondělí a úterý od 19:00.  

 Podrobný kalendář je součástí těchto propozic 

 Hrací den Úterý bude použit v případě otevření skupiny „B“ 

 Uzávěrka soutěže je dva dny před zahájením soutěže (prvního kola) 

 Zkrácený název soutěže BLD 

 

Roman Pešl Tel: 603 920 639 

Recepce Boulec Hrušovany: 778 114 114 

e-mail: bowlinghrusovany@gmail.com 

 Soutěž je určena pro všechny bowlingové hráče, bez rozdílu výkonnosti. 

 Podmínkou registrace týmu do BLD,  je vyplněná přihláška na recepci Boulec Hrušovany, 
nebo pomocí webového formuláře na stránkách www.bowlinghrusovany.cz v menu Liga 
dvojic. 

 Tato přihláška musí obsahovat název týmu, jméno kapitána, a kontakt na tým. 

mailto:bowlinghrusovany@gmail.com
http://www.bowlinghrusovany.cz/
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 Dle počtu přihlášených týmů budou utvořeny skupiny po 4 až 5 účastnících. 

 Do ročníku jsou týmy v případě více skupin rozděleni dle předchozího ročníku, a dále pak 
dle výkonnosti tak, aby skupina obsahovala rovnoměrně výkonnostní týmy.  

 V případě přihlášení a nepotvrzení týmu do BLD , bude tým nahrazen dalším týmem, dle 
nových přihlášek. V tomto případě má přednost tým, který se přihlásil dříve. 

 Při větším zájmu, budou otevřeny další ligové skupiny BLD, které budou otevřeny při 
účasti minimálně 4 týmů. O systému bude vydán dodatek propozic po uzávěrce soutěže. 

 V rámci ligové skupiny bude odehráno 4 -  5 hracích dnů, kde se střetnou soupeři 
v utkáních každý s každým minimálně čtyřikrát, a to v případě více skupin. 

 Pokud bude otevřena jedna skupina, hracích dnů bude pět. 

 Všechny hrací dny se odehrají na Boulecu Hrušovany nad Jevišovkou.  

 Zařazení, rozlosování a pořadí utkání „kdo s kým“ bude stanoveno v rozlosování soutěže, 
po uzávěrce přihlášek. 

  

 Registrační poplatek za družstvo 500,- Kč. 

 Poplatek za hrací den je 100,- Kč/zápas týmu. 

 Poplatek za hrací den se může měnit v závislosti na počtu účastníků ve skupině. 
 

  

 Při šestičlenné lize: 100,- Kč x 5 zápasů = 500,- Kč za hrací den. 

 Před zahájením prvního hracího dne složí družstvo registrační poplatek 500,- Kč + 

poplatek za hrací den. 

 

 Týmy umístěné na: 

 1.a 3. místě obdrží sportovní trofeje a věcná ocenění 

 Na dalších místech upomínkovou plaketu a věcné ceny.  

  

  

 Průběh hracího dne zajišťuje delegát určený v rozpise zápasů. 

 Zahájení hracího dne a prezenci týmů na jednotlivé hrací dny zahájí delegát nejpozději 15 
minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne. 

 Ukončení prezence je 5 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne. 

 Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku. 
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 Příprava drah: ve všech hracích dnech bude použit model house obvyklý v centru. Dráhy 
a rozběhy budou upraveny 1x, a to minimálně 15 minut před začátkem plánovaného 
tréninku 

 
 
 
 

 Zápas dvojice vs.dvojice se hraje systémem Baker, tj., že dvojice se střídá po frejmu. 

 Zápas se hraje na součet dvou her, následujícím způsobem. První hru hrají družstva dle 
rozlosování hracího dne a na druhou se prohodí na páru drah viz. Tab.1 Stejně tak se 
otočí pořadí střídání hráčů v týmu. První hráč, který začínal, u druhé hry začíná až druhý 
frame. 

 Součet her (skóre) týmu: 2 body pro vítězný tým, 0 bodů pro poražený tým, 1 bod pro oba 
týmy v případě remízy. 

 Týmy mají právo na rozcvičení v rozsahu 5 min. před první hrou hracího dne, pokud 
nestanoví delegát jinak. 

 V případě smíšených týmů nebo čistě ženských týmů je každé ženě připočítán pomocný 
handicap 10 bodů ke každé hře. 

 

  

 Pořadí týmů v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení týmů a body ze 
vzájemných utkání hráčů viz.níže. 

 V případě bodové rovnosti na konci sezóny v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v 
uvedeném pořadí): 

 

1. Vyšší součet her (skóre) týmu v odehraných utkáních. 

2. Bodový zisk ze vzájemných utkání. 

3. Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání. 

4. Dodatkové utkání. 

  

  

 První zapisuje sestavu do zápisu o utkání tým začínající zápas na liché dráze. 

 Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat 
rozhodnutí delegáta soutěže. 

 Tým, který se nedostaví na soutěžní utkání, může být penalizován pokutou ve výši 
poplatků týmu za hry, a to za celý plánovaný hrací den. Při opakované absenci může být 
tým ze soutěže zcela vyloučen bez jakýchkoliv náhrad. 

 Počet hráčů v týmu je minimálně 2. 

 Dosažené výsledky týmů a všech skupin jsou zveřejňovány na internetových 

stránkách www.bowlinghrusovany.cz  

 

http://www.bowlinghrusovany.cz/
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 Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny 

budou zveřejněny na stránkách www.rbljm.cz  

  

 V průběhu hracího dne je povoleno střídání hráčů v rámci týmu kdykoliv po skončení 
zápasu. Jeden zápas je součet dvou her !!! 

 Není povoleno střídat během rozehrané hry, pokud to není nutné z neočekávaných příčin 
(např. zranění, bouřky, mobilizace, pád letadla v místě konání soutěže a jiné) 

 Je možné v každém kole vzít náhradníka, splňuje-li podmínky účasti, a také je povoleno 
zastupování z jiného družstva i v rámci stejné soutěže. 

 Hráč, který zastupuje, nesmí ovšem již ten samý hrací den odehrát za jiný, ani vlastní 
tým. 

 Platí i pravidlo, že pokud už hráč odehrál v hracím dni za svůj tým, nesmí dál nahradit 
hráče z jiného týmu. 

 V jednom hracím dni, nemusí tým nastoupit. Náhozy se mu budou počítat z předešlého 
kola. V jednotlivých zápasech se budou tomuto týmu nasazovat náhozy tak, jak šli po 
sobě proti týmům dle rozlosování. Tuto kartu nelze použít v prvním hracím dni. 

 Startovné se hradí jako by tým nastoupil buď pomocí předplatného, nebo na dalším 
hracím dni.  

 

 Každý tým má k dispozici jednoho žolíka ve formě double bodů, který získá za hrací den. 

 Tohoto žolíka může tým použít ve kterýkoliv hrací den, ale jeho využití musí nahlásit při 
prezenci na hrací den delegátovi soutěže. Žolíka lze použít i v kombinaci s divokou 
kartou. 

 

 

 Tým má možnost jeden hrací den předehrát v určený termín na vybrané dráze. 

Jednotlivé náhozy pak budou přiřazovány proti soupeřům dle rozlosování. 

 

http://www.rbljm.cz/
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Tyto žolíky lze použít v rámci základní skupiny. V případném finále již žolíky použít nelze ! 

 
 
 
 

 

SKUPINA „A“   

 11. 7. 2022 

 25. 7. 2022 

   8. 8. 2022 

 22. 8. 2022 

SKUPINA „B“  

 12. 7. 2022 

 26. 7. 2022 

   9. 8. 2022 

 23. 8. 2022 

Malé finále 

 5. 9.2022 

Velké finále 

 6. 9.2022 

ZAČÁTKY VŠECH LIGOVÝCH DNŮ JSOU V 19:00 

 

  

 Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn těchto Propozic. Případné změny 

budou zveřejněny na stránkách www.bowlinhrusovyny.cz  

 

Za RBL JM z.s & Boulec Hrušovany s.r.o. 

Pešl Roman. 

 

http://www.bowlinhrusovyny.cz/

