
Letní devítková liga na Zličíně 

Pro zpestření letního období, kdy se nehrají ligové soutěže ČBA ani ABL, se na 

zdejším centru Best Bowling bude hrát „LETNÍ devítková liga“.  

Hrát se bude jedenkrát měsíčně (květen, červen, červenec, srpen) 

- Hrací den bude v týdnu a to úterý v čase cca od 19.00 do cca 23.00 hod 

- Maximální počet družstev je 14 (při max. počtu budou 2 skupiny po 7 družstvech) 

- Poplatek tříčlenného družstva za hrací den cca 800 Kč, konečná cena se bude odvíjet 

dle počtu družstev a zápasů.   

- Přihláška do soutěže je bezplatná 

 

 

LETNÍ DEVÍTKOVÁ LIGA DRUŽSTEV 2016 

základní propozice  

-
 Devítková liga se hraje stejným bodovým systémem (max. 5 bodů za vítězství) jako 

jiné bowlingové soutěže tříčlenných týmů.  Hraje se však v devítkovém provedení tj. 9 

sražených kuželek = strike.
 

 

- ORGANIZÁTOR : Marval Jiří (tel. - 776 105 706, email – jirka.marval@volny.cz) 
 

- MÍSTO A TERMÍNY KONÁNÍ: 

- Centrum Best Bowling Zličín v čase cca od 19.00 (čas bude upřesněn v rozlosování) 

- Termíny 31.5.; 28.6.; 26.7. a 30.8. 2016 

 

-  SYSTÉM SOUTĚŽE 

a) Družstva hrají dle vypsaných termínů celkem 4 hrací dny  

b) V  jeden hrací den hraje družstvo dle rozlosování cca 6 zápasů. Před zahájením 

soutěžního kola bude mít družstvo 10 minut na rozehrání.  

c) Vítěz skupiny postupuje do Devítkové Ligy Mistrů (hraje se na Zličíně dne 11.9.2016). 

d) Do Devítkové LM postupuje celkem 12 nejlepších družstev dle umístění z center 

Xbowling Žižkov, Xbowling Strašnice, Manta, Xbowling Tišnov, Best Bowling. 

 

- CENY ZA UMÍSTĚNÍ 

1. místo: putovní pohár, pohár + věcná cena   

2. místo: pohár + věcná cena  

3. místo: pohár + věcná cena   

  

- PŘIHLÁŠKY 

Kapitáni mohou svá družstva zapsat a přihlásit pomocí serveru obsazovacky.cz (viz 

odkaz http://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry_main.php?id_turnaj=1159). 

Přihlášky je možné podat osobně na kontakt organizátora. 

Uzávěrka přihlášek je 20. května 2016, rozlosování bude zasláno kapitánům 

zúčastněných družstev.  


