
  

 

PROPOZICE 

 

ORGANIZÁTOR LIGY BOULEC HRUŠOVANY S.R.O. & RBL JM Z.S.  

 Telefon na organizátora: + 420 603 920 639 

  + 420 778 114 114  

 Email1: bowlingpesl@gmail.com 

 Email2: bowlinghrusovany@gmail.com  

SYSTÉM SOUTĚŽÍ:  

 Do ligových utkání nastupují tříčlenná družstva. 

 Liga není nijak omezena věkem, či státní příslušností. 

 Ligová sezóna obsahuje 7 hracích dnů. (HD) 

 Jedna skupina ligy obsahuje 4 týmy. 

 V případě většího počtu týmů budou založeny výkonnostní skupiny (1.liga, 2. liga, atd.) 

 Hrací dny pro 1. ligu jsou úterky. Ligový kalendář je součástí propozic, jako příloha č. 1. 

 Ženám bude připsán ke každé hře hendikep + 10 bodů. 

POPLATKY A PŘIHLÁŠKY  

 Registrační jednorázový poplatek na sezónu:  900,- Kč/tým. 

 Poplatek za hrací den: 600,- Kč/tým. 

 Registrační poplatek se hradí při prezentaci na prvním HD. 

 Poplatek za hrací den se hradí na začátku každého HD. 

 Na soupisce může být maximálně 6 hráčů, minimálně tři. 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE:  

1. Na recepci bowlingu 

2. Emailem uvedeným výše v propozicích. 

3. Webovým formulářem na www.rbljm.cz  
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SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ  

 Jednotlivé ligové skupiny nastupují k zápasům ve čtyřčlenném složení dle rozpisu zápasů, které obdrží 

před začátkem HD. 

 Ve skupině každý tým odehraje systém zápasů každý s každým dvakrát. Tedy 6 zápasů v jednom HD. 

 

 V jednom zápase proti sobě nastupují dva tříčlenné týmy, kde každý hráč týmu odehraje 1. hru. 

 Body z jednotlivých zápasů se zapisují do ligové tabulky. Tým s nejvyšším počtem bodů ze zápasů se 

stává Mistrem Ligy. 

BODOVÁNÍ ZÁPASŮ  

 V zápase se bodují součty tří her jednotlivých hráčů proti součtu tří her hráčů soupeře. Při vyšším 

počtu bodů za sražené kuželky si tým do Ligové tabulky zapíše 2 body. Při remíze 1 bod a při prohře 0 

bodů. Dále se bodují jednotliví hráči proti sobě na řádku. Hráč s vyšší hrou získává pro družstvo 1 bod, 

při remíze 0,5 bodu a při prohře 0 bodů. Ze zápasu lze tedy získat maximálně 5 bodů. Viz tab. 1. 

 

 

 

Tabulka 1. Bodování zápasů 

PŘI ROVNOSTI BODŮ V LIGOVÉ TABULCE ROZHODUJE: 

1. Vyšší součet bodů za shozené kuželky včetně HDCP.  

2. Čistý průměr týmu 

3. Vzájemné utkání 

4. Los 

POSTUPY A SESTUPY V PŘÍPADĚ VÍCE LIG  

1. Poslední tým sestupuje do nižší ligy. 

2. První tým postupuje do vyšší ligy. 

3. Do ŠBLH budou zařazeny nové týmy dle přihlášek, kterou lze podat i do Jarní části, kde nové družstvo 

bude zařazeno do příslušné výkonnostní skupiny. 

  



  

 

 

OSTATNÍ PRAVIDLA  

 

HOSTOVÁNÍ V ZÁPASE  

 Hostovat může hráč za jiný tým dle následujících pravidel: 

1. Hráč může hostovat v případě, že je na soupisce týmu nižší, nebo stejné úrovně ligy bez jiných 

omezení. 

2. Může hostovat z vyšší soutěže v případě, že hodnota jeho průměru v žebříčku nepřesahuje hodnotu 

průměru ligy + koef. 30.  

3. Hráč může hostovat i za více týmů. 

STŘÍDÁNÍ V ZÁPASE  

 Vystřídat hráče lze pouze po ukončení zápasu. 

 Střídání v rozehrané hře nelze uskutečnit. 

 V případě odstoupení se hráči a družstvu napíše výsledek, který ukazuje skoring. 

OSTANÍ UJEDNÁNÍ  

 Ve hře platí výsledek, který napíše skórink na obrazovce. 

 Ve sporných situacích rozhodne na místě určený delegát. 

 Lze podat protest na základě poplatku 500,- Kč, o kterém bude rozhodnuto sportovní komisí do 14 dní 

písemně k rukám kapitána týmu. 

 

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

Pešl Roman 


