
 

 
 

 

 

PROPOZICE 
 

Otevřené Mistrovství měst a center 
Mistrovství regionu 

Podzim 2019 
 

PRAHA / STŘEDNÍ ČECHY 
 
 
 

 
 
 



1. Hlavní pořadatel soutěže 
Karel Kutina 
SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. 
Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6  
Tel: 608 862 698, E-mail: info@bowlingweb.cz 
 
Všechna mistrovství se konají pod záštitou České bowlingové asociace, která je i spolupořadatelem 
Mistrovství regionu. 

 
Regionální organizátor: 
David Dvořáček 
Tel: 776 032 320, E-mail: david.dvoracek@email.cz 

 

 

2. Mistrovství měst a center - kvalifikace pro Mistrovství regionu 
 

Každý hráč ABL se může od roku 2010 ucházet o 3 individuální tituly. Nejnižším stupněm je Mistrovství 
města, centra, které slouží zároveň jako kvalifikace pro Mistrovství regionu. Pro každý region bude vypsáno 
několik Mistrovství měst, center. 
Mistrovství měst a center je od podzimní části 2019 otevřená soutěž, kde se může přihlásit každý hráč či 
hráčka bez ohledu na to, zda hraje nebo nehraje ABL. Mistrovství měst, center se uskuteční většinou v 
týdnu před konáním Mistrovství regionu.  
Na každém centru se vyhlašuje pořadí v 6 kategoriích: 
Muži celkově, muži P190 a muži P165 
Ženy celkově, ženy P190 a ženy P165 
Výkonnostní kategorie: 
Kategorie P190 je vyhrazena mužům s dlouhodobým průměrem od 165 do 189,99 a ženám s průměrem od 
157 do 181,99 včetně (protože ženy mají ve společných soutěžích přičítaný handicap +8 bodů). 
Kategorie P165 je vyhrazena mužům s průměrem do 164,99 včetně a ženám s průměrem do 156,99 včetně 
(protože ženy mají ve společných soutěžích přičítaný handicap +8 bodů). 
Pro zařazení do konkrétní výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním žebříčku 
k prvnímu dni sezóny, pro sezónu 2019/2020 tedy k 1. 7. 2019. 
Není-li hráč zařazen ve Sportovním žebříčku na webu asociace, počítá se jeho průměr dle Turnajového 
žebříčku (zde jsou průměry z ABL). 
V případě, že hráč není evidován v žádném z žebříčků, je automaticky zařazen do kategorie P165.  
 
 

3. Systém Mistrovství měst a center, postupy na Mistrovství regionu 
 
Systém Mistrovství měst, center: 
Mistrovství měst, center, se hraje na součet 6 her. Soutěž je hrána bez možnosti re-entry startů (každý hráč 
má možnost pouze jednoho bloku 6 her). Hraje se na páru drah a po odehrání 3 her si hráči na páru dráhy 
vymění, dráhy si hráči při prezenci vybírají.  
Postupy na Mistrovství regionu: 
1. Na Mistrovství regionu postupuje MISTR a MISTRYNĚ města, centra, kategorií P190 a P165 . 
2. Na Mistrovství regionu se kvalifikuje celkem 54 mužů a 18 žen. Mistry měst, center, kategorií P190 a 
P165 doplní nejlepší hráči a hráčky dle celkového součtu bodů z 6 her včetně HDC ze všech odehraných 
Mistrovství měst, center, daného regionu a bez rozdílu, do kterých kategorií jsou zařazeni. 
 
. 

4. Základní systém Mistrovství regionu 

 
Na Mistrovství regionu se kvalifikuje celkem 54 hráčů a 18 hráček. 
Hraje se na páru drah AMERIKOU a dráhy si hráči při prezenci losují.  
 
1. kolo muži: finalisté odehrají 6 her, do 2. kola postupují hráči na 1. – 16. místě, do 3. kola postupují hráči 
na 1. – 8. místě 
2. kolo muži: 16 hráčů - play-off na součet 2 her (1. – 16. hráč kvalifikace, nasazení – zápas A: 1. vs. 16., 
zápas B: 2. vs. 15., zápas C: 3. vs. 14., zápas D: 4. vs. 13., zápas E: 5. vs 12., zápas F: 6. vs 11., zápas G: 5. vs 
10., zápas H: 6. vs 9., zápas I: 7. vs 8.) 
3. kolo muži: 8 hráčů – hraje na součet 2 her, jako třetí hra se jim připočítá dosavadní zahraný průměr (1. – 
8. hráč kvalifikace hrají proti sobě a o umístění rozhodne součet dvou her + hra na průměr) 
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1. kolo ženy: finalistky odehrají 6 her, do 2. kola postupují hráčky na 1. – 8. místě, do 3. kola postupují 
hráčky na 1. až 4. místě 
2. kolo ženy: 8 hráček - play-off na součet 2 her (1. – 8. hráčka kvalifikace, nasazení – zápas A: 1. vs. 8. 
zápas B: 2. vs. 7., zápas C: 3. vs. 6., zápas D: 4. vs. 5.) 
3. kolo ženy: 4 hráčky - hraje na součet 2 her, jako třetí hra se jim připočítá dosavadní zahraný průměr (1. – 
4. hráčka kvalifikace hrají proti sobě a o umístění rozhodne součet dvou her + hra na průměr) 
 
 
 

5. Časový harmonogram Mistrovství regionu 

 
1. kolo - Kvalifikace muži a ženy: runda č. 1 od 9:00 do 12:00 – 12 drah 
Mazací pauza 12:00 – 12:15 
1. kolo - Kvalifikace muži a ženy: runda č. 2 od 12:15 do 15:15 – 12 drah 
Mazací pauza 15:15 – 15:30 
1. kolo - Kvalifikace muži a ženy: runda č. 3 od 15:30 do 18:30 – 12 drah 
Mazací pauza 18:30 – 18:45 
2. kolo muži a ženy (16 hráčů, 8 hráček): od 18:45 do 19:45 – 12 drah 
3. kolo muži a ženy (8 hráčů a 4 hráčky): od 19:45 do 20:30 – 12 drah 
 
Předpokládané ukončení v 20:30 hodin 

 
 

6. Datum a místo konání Mistrovství měst + Mistrovství regionu 
 
Městská Mistrovství jsou vypsána v těchto centrech :  
Mistrovství Zličín – Bowling centrum Best Zličín  
Mistrovství Záběhlice – Bowling Na Ovčíně  
Mistrovství Benešov – S centrum Benešov  
Mistrovství Strašnice – Xbowling Strašnice  
Mistrovství Žižkov – Xbowling Žižkov 
Mistrovství Kutná Hora – MM Bowl Kutná Hora 
Mistrovství Kyje – Xbowling Kyje 
Hrací rundy a termíny Mistrovství vypsaných měst – viz www.ablweb.cz  nebo www.obsazovacky.cz  
 
Mistrovství regionu se koná: 12.1.2020 (neděle) v bowling centru: Bowling centrum Best Zličín 
 
Obsazovačku na Mistrovství měst, center + na Mistrovství regionu najdete na www.ablweb.cz nebo na 
www.obsazovacky.cz  
 

 

7. Účastnický poplatek 
 
Mistrovství města, centra: 400,- Kč                                          
Mistrovství regionu: ZDARMA pro držitele hráčské karty ČBA/ABL (lze získat na místě), jinak 480,- Kč 
V případě postupu hráče na Mistrovství ČR ABL: ZDARMA                                       
 
 

8. Ocenění hráčů v Mistrovství měst, center 
 
Na každém centru se vyhlašuje pořadí v 6 kategoriích 
Muži celkově, muži P190 a muži P165 
Ženy celkově, ženy P190 a ženy P165 
1. místo: medaile 
2. místo: medaile   
3. místo: medaile 

 
 

9. Ocenění hráčů v Mistrovství regionu 
 
Muži celkově: 
1. místo: 2.000,- Kč + medaile 
2. místo: 1.000,- Kč + medaile  
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3. místo: 500,- medaile   
4. místo: hráč obdrží láhev sektu  
Dle pořadí z Mistrovství regionu postupuje na MČR ABL nejlepších 16 hráčů  
  
Ženy celkově: 
1. místo: 1.000,- Kč + medaile  
2. místo: 800,- Kč + medaile  
3. místo: 400,- Kč + medaile  
4. místo: hráčka obdrží láhev sektu  
Dle pořadí z Mistrovství regionu postupuje na MČR ABL nejlepších 6 hráček 
 
Pozn.: Pokud ve finále regionu bude méně jak 8 hráček, finanční odměny se u žen snižují a pokud bude 
kvóta 36 startujících doplněna muži, navýší se finanční odměny u mužů následovně. 

 
Muži celkově: 
1. místo: 2.300,- Kč + medaile 
2. místo: 1.200,- Kč + medaile 
3. místo: 700,- Kč + medaile 
4. místo: 300,- Kč + láhev sektu  
  
Ženy celkově: 
1. místo: 600,- Kč + medaile 
2. místo: 400,- Kč + medaile 
3. místo: 200,- Kč + medaile 
4. místo: hráčka obdrží láhev sektu 

 
Pozn.: V případě, že mezi postupujícími hráči na Mistrovství ČR ABL jsou hráči, kteří již postoupili přímo ze 
základních kol ABL, na Mistrovství ČR ABL budou postupovat hráči na dalších místech v Mistrovství regionu. 
 
Kategorie P190 a P165, muži a ženy: 
1. místo: medaile  
2. místo: medaile 
3. místo: medaile 
Pořadí v kategoriích P190 a P165 se určí z celkového konečného umístění, nehrají se samostatné play-off. 
Z každého Mistrovství regionu a to jak jarního, tak i podzimního, postupují nejlepší 3 muži a 1 žena do 
Celostátního finále P165 a P190, které se hraje 1x v kalendářním roce. Tato postupová místa jsou určena 
pouze skutečným medailistům kategorií P190 a P165. To znamená, že pokud by na jaře i na podzim byli 
první tři medailisté stejní, postoupili by jen tito tři. 
 
 

Technické předpisy 
10. Základní předpisy 

 
Veškeré zápasy se hrají dle obecně platných „Základních pravidel hry“.  
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které ovšem musí být včas oznámeny. 
V prostoru herny je zakázáno kouřit a používání všech druhů elektronického spalování nikotinu a 
dopingových prostředků.  
 
 

11. Prezence 

 
Každý hráč je povinen se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min před svou první hrou. 
 

12. Informace 
 

Veškeré informace o soutěži získáte na www.ablweb.cz nebo na tel. čísle pořadatele 608 862 698 

 
Silver Lane Production s.r.o. 

Cukrovarnická 30, Praha 6, 162 00 
Mobil: 608 862 698,  E-mail: info@bowlingweb.cz 
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