
Propozice celostátního finále  
bowlingové ligy škol ročník 2022-2023 

 

Ceny za umístění  

• Družstva umístěná na 1. až 3. místě v celostátním finále získají ocenění za umístění. Vítězné 

družstvo navíc získá titul „Mistr ČR školních týmů“ za sezónu 2022/2023. 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

Hraje se podle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel EBF a „Soutěžního řádu bowlingu 

ČBA“ (https://www.czechbowling.cz/stranky/dokumenty). 

2. Podmínky a právo účasti  

• Do celostátního Finále - závěrečného turnaje o titul Mistra ČR postupují z každé skupiny přímo 
první družstva na základě umístění v základní části skupin. Do celostátního finále je doplní 4 
družstva ze 6ti členných skupin ze druhých míst podle celkového  dosaženého nejvyššího 
průměru včetně HDC.  

• V případě, že některé družstvo s právem účasti start na závěrečném turnaji odmítne, bude Finále 
doplněno do celkového počtu 12 týmů družstvem (družstvy) s dalším nejvyšším dosaženým 
průměrem na nepostupových místech včetně věkových handicapů bez ohledu na umístění ve 
skupinách v základní části soutěže. 

3. Průběh hracího dne 

• Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí. 

• Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí 

nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne. 

• Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne. 

• Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku. 

4. Systém hry 

• Tříčlenné družstva odehrají proti sobě utkání každé na své dráze. 

• V celostátním finále se střetne 12 družstev v základním systému 2 skupin po 6 družstvech každý 

s každým tj. 5 zápasů. 

• V semifinálové části se utkají družstva na jeden zápas o rozřazení do finálové části a to takto: 
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První družstva se utkají s druhými z jiné skupiny (utkání A), třetí se čtvrtými (utkání B), pátí se 

šestými (utkání C).  

Finálová část: 

Skupina o 1 - 2 místo – vítězové zápasů A 

Skupina o 3 - 4 místo – poražení zápasu A 

Skupina o 5 – 6 místo – vítězové zapasů B 

Skupina o 7 - 8 místo – poražení zápasu B 

Skupina o 9 – 10 místo – vítězové zapasů C 

Skupina o 11 - 12 místo – poražení zápasu C 

• Ve finálové části se utkají družstva na jeden zápas. 

• Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví 

rozhodčí jinak. 

• V případě smíšených družstev, nebo účasti dívčích týmů ve smíšené soutěži, je každé hráčce 

připočítán handicap 8 bodů. 

• K dosaženému výsledku hráče družstva je připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže.  

ročník narození - handicap: 

2005 – 02 bodů 

 2006 – 04 bodů 

 2007 – 06 bodů 

 2008 – 08 bodů 

 2009 – 10 bodů 

 2010 – 15 bodů 

 2011 – 20 bodů 

 2012 – 25 bodů 

 2013 – 30 bodů 

 2014 – 35 bodů 

 2015 – 40 bodů 

2016 – 45 bodů 

5. Tabulka a její hodnocení (základní část) 

• Pořadí družstev v tabulkách se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body 

ze vzájemných zápasů hráčů (viz. Bodové hodnocení družstev). 

• V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí): 

1. Vyšší součet výkonů (skóre včetně věkových a dívčích handicapů) družstva z odehraného 
hracího dne 

2. Bodový zisk ze vzájemných utkání 

3. Dodatkový zápas. 

       Semifinálová a finálová část: o vítězi utkání rozhoduje (v uvedeném pořadí): 

1.  Bodový zisk z utkání 

2.  Lepší umístění v tabulce po základní části. 
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6.  Bodové hodnocení družstev 

• V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích 

místech v sestavě (viz Zápis o utkání) spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku 

má každý hráč půl bodu. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod. 

Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výkonu svých hráčů, obdrží navíc dva body 

• Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému jsou připočteny věkové a dívčí 

handicapy  (viz. Systém hry). 

7. Místo a čas konání 

• Celostátní finále o Mistra o České republiky školních týmů se koná na centru Xbowling DUO 

Teplická 492, 190 00 Praha 9   21. 6. 2023. od 10:00 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

8. Povinnosti nehrajícího kapitána družstva 

• Předkládá hlavnímu rozhodčímu při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou 

družstva a vyplněnou a podepsanou registrační kartou hráčů, kteří nastoupí k zápasům. 

• Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje 

v zápise o utkání správnost výsledků soupeře. 

9. Zápis o utkání  

• Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči 

zapsaní dle svého pořadí. 

• První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první. Zapíše-li 

svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané 

pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit. 

10. Povinnosti družstev 

• Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení těchto propozic, pravidel hry a respektovat 

rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených propozicemi, 

může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK. 

11. Právo změn 

• STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic a příloh.  

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA 

Jiří Beran v. r., předseda STK ČBA
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