
BOWLAND LIGA JEDNOTLIVCŮ 

2019/2020 

Propozice turnaje 

                                                                                                               

Místo konání: Bowland bowling center, OC Galerie Šantovka 

Termín konání: 23.9., 21.10., 18.11.,13.1., 17.2., 23.3., 20.4., 11.5., 1.6. 

Organizační zajištění: Bowland bowling center, tel.: 730892285, email: bowling@bowland-center.cz 

Přihlašovací poplatek BLJ: 500,-Kč (uhrazením poplatku hráč souhlasí s propozicemi BLJ) 

Startovné za hrací kolo BLJ: 300,-Kč 

Přihlášky: www.obsazovacky.cz 

Výsledkový servis: Facebook Bowland, www.bowling.estranky.cz 

1. Účastníci 

Pro všechny hráče registrované i neregistrované 

2. Prezence 

Hráči jsou povinni se dostavit minimálně 15. minut před stanoveným začátkem hracího dne. Každý hrací den 

začíná v 18:00 

3. Systém hry 

Každý s každým. Hráči hrají proti sobě vzájemná utkání na 2 vítězné hry. Vítěz získává do tabulky 2 body, 

v případě remízy získává každý hráč 1 bod. Hrací den se skládá ze 3 nebo 4 vzájemných utkání dle předem 

daného losu. (3 utkání - bude hráč hrát minimálně 6 her a maximálně 9 her nebo 4 utkání - min.8her – max 

12her).  

V případě, že se přihlásí větší množství hráčů, mohou být hráči rozděleni do skupin. Při rozdělení do více 

skupin se celkový vítěz určí ve finálovém dni po skončení základních kol. 

4. Konečné pořadí ligy určuje: 

A) větší počet získaných bodů 

B) celkové skóre (příklad - 30:15 je lepší než 30:16) 

C) průměr hráče 

Nerozhodují tedy vzájemné zápasy, ale kritéria uvedená bodě A, B, C. 

5. Kontumace zápasů 

Hráči, který se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k hracímu dni, budou všechny zápasy kontumovány!!! Hráč, 
kterému se soupeř dle rozpisu nedostavil k utkání získává 2 body a je povinen hrát tzv. sám na sebe, 
dosažené skóre se započítá do tabulky ligy. Hráči, který se nedostavil, bude započítáno 0 bodů. Hráč, který se 
nedostaví k hracímu dni, bude umožněno nastoupit do dalšího hracího dne jen po zaplacení částky 100 Kč za 
každou neúčast + startovné hracího dne. 

5. Náhradníci 

Hráč může v rámci registrace dopsat na registrační list svého náhradníka. Náhradníkem nesmí být 
registrovaný hráč vlastní skupiny ligy a tento hráč může nastupovat jenom za jednoho hráče ligy. Náhradník 
může nastoupit maximálně dvakrát v průběhu soutěžního ročníku. Pořadatel má právo kontroly dle osobního 
dokladu náhradníka, v případě nemožnosti kontroly totožnosti, náhradník nemusí být připuštěn ke hře a hlavní 

http://www.obsazovacky.cz/
https://www.facebook.com/pages/BOWLAND-bowling-center/388355154619784?fref=ts
http://www.bowling.estranky.cz/


hráč ligy bude mít zápasy kontumovány. Náhradník uhradí startovné dle propozic ligy, jinak nebude připuštěn 
ke hře. 

7. Odměny 

Hráči budou po odehrání soutěžního ročníku ligy odměněni finanční částkou odpovídající jejich umístění 
v tabulce ligy. V závislosti na vývoji a možností ligy bude částka na přerozdělení upřesněna. 

Hráč, který s jakýchkoliv důvodů odstoupí ze soutěžního ročníku ligy nebo se nezúčastní 3 hracích 
dnů (včetně nasazení náhradníka) ztrácí nárok na odměnu, pokud organizátor nerozhodne jinak. 

10. Zákazy a tresty 

V centru je přísný zákaz kouření, včetně elektronických cigaret, vaporizérů a všech možných náhražek cigaret. 
Během ligy je také zakázáno nadměrné pití alkoholu.  

Organizátor turnaje má právo udělit následující tresy za nedodržení propozic ligy, popř. nesportovní chování: 

– varování 
– kontumace jednoho i více utkání 
– vyloučení a kontumace všech utkání hracího dne 

11. Právo změn 

Organizátor turnaje si vyhrazuje právo úprav herního systému, případnou změnu a úpravy propozic turnaje. 

 

 

 

 


