
 

MČR 5-tičlenných družstev o titul Mistra České republiky 2021,  

Propozice soutěže, propozice baráže 
 

Všeobecná ustanovení 
 
- V rámci MČR5-tičlenných družstev se ve finálovém dni střetne 12 

družstev. 
- Vítěz finálového hracího dne získá titul Mistr České republiky 5-ti 

členných družstev pro rok 2021. 
 
 

§ 1. Vypisovatel 
Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) 

 
§ 2. Vedoucí soutěží 
předseda STK Jiří Beran, tel: 777276716, E-mail: stk@czechbowling.cz.cz  

 
§ 3. Datum a místo konání 

centrum Bowland Olomouc, 19.12.2021 13:00 hod. 
 
§ 4. Právo účasti 

4.1.Právo účasti mají družstva složená pouze z registrovaných hráčů v ČBA. 
4.2.1 Finálového dne MČR 5-tičlenných družstev se zúčastní 8 družstev, která 

mají účast zajištěnou za umístění z ročníku 2019 a nejlepší barážová 
družstva, která si vybojují postup z baráže a doplní družstva do celkového 

počtu 12, určeného pro finálový den. 
4.2.2 V případě, že se družstvo se zajištěnou účastí z předchozího ročníku 

nepřihlásí dle bodu 5.1 do 10.12.2021 23:59 bude ve skupině nahrazeno 

dalším družstvem v pořadí z baráže. 
4.3.1.Baráž se uskuteční 19.12.2021 10:00 hod. na centru Bowland Olomouc. 

4.3.2.V baráži odehraje každé družstvo šest her, po každé hře se družstvo 
přesune na jinou dráhu dle pokynů rozhodčího. Všechny hry se hrají 
Baker systémem a to tak, že hráči se ve hře střídají po každém framu tj. 

hráč 1 odehraje frame 1, hráč 2 odehraje frame 2, hráč 3 odehraje 
frame 3, hráč 4 odehraje frame 4, hráč 5 odehraje frame 5, hráč 1 

odehraje frame 6, hráč 2 odehraje frame 7, hráč 3 odehraje frame 8, 
hráč 4 odehraje frame 9 a hráč 5 odehraje frame 10. 

4.3.3.Nejlepších družstva dle součtu všech svých her včetně HDC doplní 

družstva do celkového počtu 12 do finálového dne. 
 

 
§ 5. Přihlášky do MČR 5-tičlenných družstev 
5.1. Družstva potvrzují přihlášky prostřednictvím kapitána elektronicky on-line 

na webu ČBA na odkazu: http://www.czechbowling.cz/obsazovacky do  27. 
11. 2019. Pokud se přihlášený tým MČR nezúčastní z jakéhokoliv důvodu, 

je povinen uhradit ekvivalent poplatku za hrací den. 
 
 

§ 6. Účastnický poplatek 
6.1. Poplatek za Finálový den je 1.800,- Kč za družstvo. 

6.2  Poplatek za baráž je 1.000,-Kč za družstvo. 



 
§ 7. Systém soutěže 

7.1.1. Týmy hrají mezi sebou systémem „každý s každým“ tj. 11 zápasů. 
7.1.2.Všechny zápasy se hrají Baker systémem na jednu hru a to tak, že hráči 

se ve hře střídají po každém framu tj. hráč 1 odehraje frame 1, hráč 2 
odehraje frame 2, hráč 3 odehraje frame 3, hráč 4 odehraje frame 4, hráč 
5 odehraje frame 5, hráč 1 odehraje frame 6, hráč 2 odehraje frame 7, 

hráč 3 odehraje frame 8, hráč 4 odehraje frame 9 a hráč 5 odehraje frame 
10. 

 

Technická ustanovení 
§ 8. Předpis 
Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu“, Soutěžního řádu a 

ostatních předpisů ČBA  

§ 9. Průběh hracího dne, prezentace týmů 
9.1. Průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí. 

9.2. Zahájení hracího dne a prezentaci týmů na jednotlivé hrací dny provádí 
delegovaný hlavní rozhodčí  

9.3. Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezentace. 

§ 10. Trénink a rozehrání hráče 
10.1. Každé družstvo má před zahájením základní části 15 minut společného 

tréninku.  
10.2. Při střídání hráče mezi jednotlivými zápasy má pouze střídající hráč právo 

na 1 frame pro rozehrání na dráze určenou rozhodčím pouze pro trénink. 

 
§ 11. Hráčský handicap 

 Tato soutěž je bez veškerých hráčských handicapů. 
§ 12. Při shodnosti bodů rozhoduje 
V případě bodové rovnosti rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí): 

12.1. Vyšší součet výkonů (skóre) týmu v odehraných utkáních. 
12.2. Bodový zisk ze vzájemných utkání. 

12.3. Dodatkový zápas, kdy se hraje na jeden hod do plné sestavy kuželek s 
tím, že tento zápas vyhrává ten tým, který získá součtem týmu po prvním 

frame více kuželek. Pokud dojde ke shodě počtu shozených kuželek, 
dochází k opakování další sady až do úplného rozhodnutí.  

§ 13. Bodové hodnocení týmů 

13.1  V utkáních se hraje celkem o 2 body.  
13.2  Družstvo, které dosáhne výššího výsledku hry, dostane 2 body. 

13.4  V případě nerozhodného výsledu má družstvo 1 bod. 
13.5 Hráči hrají tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání. 
13.6 První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání 

jako první.  
13.7 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. 

 

§14. Ceny za umístění  

14.1  Vítězné družstvo získává titul „Mistr České republiky 5-tičlenných 

družstev 2021. Družstvu náleží též na jedno soutěžní období putovní pohár 

Mistra ČR 5-tičlenných družstev a pohár do trvalého držení. 



14.2 Družstva umístěná na 1. až 3. místě v konečném pořadí získají ocenění za 

umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce. 

14.3 Družstva umístěná do 8.místa včetně mají právo přímého postupu do 

Finálového dne pro příští ročník Mistrovství ČR 5-tičlenných družstev 2022. 

 

Ostatní ustanovení 
§ 15. Povinnosti kapitána týmu 
15.1. Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou 

týmu. 
15.2. Je povinen nahlásit rozhodčímu střídání před ukončením probíhajícího 

zápasu 

15.3. Po ukončení jednotlivé sady her nebo zápasu zapisuje výsledky svého 
týmu a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků 

soupeře na páru drah. 
 

 

§ 16. Soupiska 
16.1. Družstva se prokazují soupiskou, kterou odevzdají hlavnímu rozhodčímu 

při prezenci. 
16.2. Na soupisce lze mít pouze hráče z oddílové příslušnosti klubu, za který se 

MČR 5-tičlenných družstev zúčastní. 

16.3 V případě, že hráč bude připsán na soupisku oddílového klubu, nemůže se 
Extraligy 2021/2022 zúčastnit za jiné družstvo než oddílového klubu za 

který byl na soupisce pro MČR 5-tičlenných družstev. 
§ 17. Povinnosti týmů 
17.1. Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, jehož jsou členy.  

17.2. Hráči nesmí vnášet do hracího prostoru, nápoje, které nejsou opatřeny 
uzávěrem.  

17.3. V hracím prostoru hráči nesmí používat přístroje GSM ani jinou spojovací 
techniku. 

17.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím a 

technické obsluze.  
 

§ 18. Právo změn 
STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo případných změn 

propozic.  

 
§ 19. Družstva mající účast zajištěnou za umístění z předchozího 

ročníku 
 

1 BC BENEDIKT MOST 2 BOWLAND OLOMOUC 

3 BOWLINGZONE 4 RIGOR MORTIS 

5 BBO BLACK RIDERS 6 BOWLINGZONE C 

8 BT NOTAXO 7 PROBOWLING 

 

 

 
Karel Vopička - prezident ČBA 
Jiří Beran - předseda STK-ČBA 


