Školní bowlingová liga
2022-2023
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Vypisovatel
Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, která
nabízí soutěž zaměřenou speciálně na juniorský bowling.
www.czechbowling.cz
www.bowlingovaliga.cz
www.zacnihratbowling.cz
2. Vedoucí soutěže
Předseda STK Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz
3. Podmínky a právo účasti
3.1 Soutěž Školní bowlingová liga 2022/20203(dále jen Školní liga) je určena pro tříčlenná
družstva a je otevřená pro hráče a hráčky (dále jen "hráči") registrované v ČBA.Účast
v soutěži je zcela zdarma.
3.2 Každá škola a její družstva, která mají zájem o účast ve školní lize, musí splňovat základní
podmínky, které jsou uvedeny níže.
3.3 Přihlášením do soutěže družstva souhlasí s propozicemi soutěže.
3.4 Družstva s právem účasti mohou tvořit buď hráči a hráčky stejné školy nebo družstva, která
se skládají z hráčů několika škol (smíšená družstva), pokud splňují věkové podmínky účasti
ve školní lize 2022/2023. Minimální počet hráčů a hráček uvedený v soupisce jsou tři,
maximální šest s možností doplnění v průběhu soutěže na osm. Hráči a hráčky startující
na soupisce smíšených družstev uvedouv soupisce příslušnost své školy. Podmínkou účasti
hráčů a hráček v soutěži je jejich registrace v ČBA, která je zcela zdarma a bez následných
poplatků.
3.5 Právo účasti mají ty školy, které do stanoveného termínu zašlou přihlášku do soutěže. Jejich
přihlášená družstva a smíšená družstva budou následně rozdělena do skupin po šesti
družstvech vytvořených zejména podle působnosti škol na území ČR. O rozdělení do skupin
rozhoduje s konečnou platností STK.
3.6 Právo účasti ve Školní lize mají hráči a hráčky narozeni po 1. 7. 2006 a všech následujících
ročníků. Spodní hranice věku hráče je stanovena dovršením 6-ti let. Horní hranice hráče
a hráčky s právem účasti ve Školní lize je ČBA doporučena tak, aby v průběhu soutěžního
ročníku nedosáhl věku 16-ti let.
3.7 Hráči a hráčky starší 16-ti let se mohou účastnit Školní ligy se souhlasem STK.
3.8 V průběhu soutěže smí hráč a hráčka nastoupit pouze v jednom družstvu.
4. Termíny a místo konání
4.1 Termíny hracích dnů budou stanoveny v závislosti na potřebách přihlášených škola budou
následně uvedeny na www.bowlingovaliga.cz a www.czechbowling.cz u každé příslušné
skupiny.
4.2 Místa konání příslušných hracích dnů jednotlivých skupin v regionechbudou upřesněna
po uzávěrce přihlášek a zaslána na emaily nehrajících kapitánů a organizačních pracovníků
škol.
4.3 Hrací dny jsouvšední dny Po – Čt od 09,00 hodin do 12,00 hodin.Termín hracích dnů může
být upraven v jednotlivých regionech dle zájmu účastníků se souhlasem STK.
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5. Přihlášky
5.1 Přihlášky škol a soupisky jednotlivých družstev do Školní ligy se zasílají elektronicky na adresu
koordinátora školní ligy příslušného regionu (kraje, okresu nebo města). Celostátním
koordinátorem ČBA je Ing. Dušan Kudela: tel. 606620022, e-mail: kudela@czechbowling.cz.
5.2 Přihláška škol, soupiska družstev a přihláška hráče/hráčky k registraci do ČBA jsou nedílnou
součástí těchto propozic (viz příloha č. 1 až příloha č. 3).
5.3 Termín uzávěrky přihlášek do Školní ligy je 31. 12. 2022.
5.4 Termín pro zaslání soupisek družstev Školní ligy je 15. 1. 2023.
5.5 Přihlášená družstva budou zveřejněna na www. bowlingovaliga.cz a www.czechbowling.cz.
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

6. Předpis
Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ a „Soutěžního řádu bowlingu ČBA“.

7. Průběh hracího dne







Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.
Zahájení hracího dne a prezenci družstev provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před
plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.
Nehrající kapitán předloží platnou soupisku a nahlásí jména hráčů, kteří nastoupí v hracím
dnu. Rozhodčí může na soupisku dopsat nového hráče po předložení přihlášky
hráče/hráčky k registraci do ČBA, přitom hráč a hráčka nesmí v daném ročníku Školní ligy
nastoupit ve dvou a více družstev.
Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.
Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

8. Systém soutěží


Na základě počtu přihlášených družstev STK je rozřadí do skupin v jednotlivých regionech
arozlosuje pořadí zápasůhracího dne. Rozlosování bude zveřejněno na webových stránkách
ČBA www.bowlingovaliga.cz

9. Systém hry





Tříčlenná družstva odehrají proti sobě zápasy, každé na své dráze podle rozlosování.
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
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

handicap
0 bodů
02 bodů
04 bodů
06 bodů
08 bodů
10 bodů
15 bodů

ročník narození
2011
2012
2013
2014
2015
2016

handicap
20 bodů
25 bodů
30 bodů
35 bodů
40 bodů
45 bodů

10. Tabulka a její hodnocení



Pořadí družstev v tabulce 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):
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Vyšší součet výkonů (skóre včetně věkových a dívčích handicapů) družstva z
odehrannýchhracích dní.
Bodový zisk ze vzájemných zápasů.
Dodatkový zápas.

11. Bodové hodnocení družstev




V zápase se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a
třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má
každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane
dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.
Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému jsou připočteny věkovéa dívčí
handicapy (viz. Systém hry).

12. Postupy




Po skončení základní části Školní ligy 2022/2023 proběhne v regionu s více skupinami
finálový den o mistra školní ligy regionu.
Systém postupu družstev na finálový den o titul „Mistr regionu školních družstev“ včetně
propozic budou vydány po ukončení přihlášek do Školní ligy nejpozději do 15.2 2023.
Systém postupudružstev na celostátní finálový turnaj o titul „Mistr České republiky
školních družstev “ včetně propozic budou vydány po ukončení přihlášek do Školní ligy
nejpozději do 15.2 2023.

13. Ceny za umístění




Družstva umístěná na 1. až 3. místě v každé skupině Školní ligy získají ocenění za umístění.
Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.
Družstva umístěná na 1. až 3. místě na finále regionu získají ocenění za umístění. Ocenění
obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.
Družstva umístěná na 1. až 3. místě na celostátním finále získají ocenění za umístění.
Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce. Vítězné družstvo navíc získá
Putovní pohár a titul „Mistr České republiky školních družstev“.

14. Rozlosování soutěží




Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních
www stránek ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy organizačních pracovníků škol
uvedených v přihlášce a nehrajících kapitánů družstev uvedených v soupisce družstva.
Rozhodčí je delegován nejpozději den před termínem konání hracího dne, jména hlavních
rozhodčích budou zveřejněna na oficiálních www stránkách ČBA.
Samostatné rozpisy hracích skupin budou s obsazením a rozlosováním skupin s herními
časy zveřejněny nejpozději týden před vypsaným termínem konání.

C. OSTATNÍ USTANOVENÍ

15. Povinnosti nehrajícího kapitána družstva



Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou družstva a nahlásí
hráče a hráčky, kteří nastoupí k zápasům.
Po ukončení zápasu je povinen zapsat nebo zkontrolovat výsledky svého družstva a svým
podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře.

16. 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,
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je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic
měnit.
17. Povinnosti družstev


Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry
a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností
uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat
přestupek k řízení DK.

18. Složení družstev
 V každém zápase družstva smí nastoupit pouze jeden hráč či hráčka hrající Storm
Juniorskou bowlingovou Extraligu. V případě, že nastoupí v jednom zápase dva a více hráčů
, kteří hrají Storm Juniorskou bowlingovou Extraligu, STK anuluje jejich náhozy.
19. 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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