Propozice semifinále a finále SBL 2022
§ 1. Vypisovatel
Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)
§ 2. Vedoucí soutěží
předseda STK Beran Jiří
E-mail: sbl@czechbowling.cz
§ 3. Datum a místo konání
Semifinále skupina východ: centrum Bowland Olomouc, 1.5. 2022 od 10.00 hod.
Semifinále skupina západ: centrum Best Bowling Praha, 1.5. 2022 od 11.00 hod.
Finále: centrum Bowlingzone Pardubice, 5. 6. 2020 10:00 hod.
Prezence týmů proběhne vždy 30. min. před stanoveným časem zahájení hracího dne.
§ 4. Právo účasti
4.1 Právo účasti v Semifinále mají týmy, které si vybojovaly postupy z jednotlivých skupin
SBL, případně náhradníci z příslušných skupin.
4.2 Semifinále se můžou zúčastnit hráči, kteří byli zapsáni na soupiskách SBL pro základní
skupiny. Pro semifinále může být doplněn na soupisku jeden hráč, který ještě neodehrál
žádné utkání SBL v základní části, ale musí dovršit věk 50 let nejpozději do dne konání Finále
SBL.
4.3 Pro Finále není možné soupisku již doplňovat. Finále se můžou zúčastnit jen hráči, kteří
odehráli alespoň jedno utkání v základní části nebo semifinále.
§ 5. Herní systém Semifinále
5.1. Dvanáct účastníků, bude rozřazeno do dvou šestičlenných skupin A, B, kde hraje každý s
každým. Kritériem pro zařazení bude průměr v základní skupině a bude se dbát na to, aby ve
stejné skupině A nebo B, nehrály dva nejlepší týmy ze stejné základní skupiny SBL, pokud je
to možné.
5.2. První dva týmy z každé skupiny postupují do Finále.
5.3. Družstva umístěná na 3. a 4. místech odehrají navíc jeden vyřazovací zápas o další 2
místa do finále. Nasazení bude 3A – 4B, 3B – 4A. Bude se hrát nadále na celkový součet až 5

bodů družstva v utkání jako v základní skupině, kde hrají o jeden bod hráči + další 2 body se
přidělují za vyšší součet družstva.
5.4. Postupující a rozlosování družstev pro finále zveřejní STK do 9.5.2022.
§ 6. Herní systém Finále
6.1 Dvanáct účastníků, bude rozřazeno do dvou šestičlenných skupin A, B, kde hraje každý s
každým.
6.2 Do vyřazovacího pavouka play-off postupují čtyři nejlepší z každé skupiny a nasazení
týmů do vyřazovacího systému je dle umístění ve skupinách následovné: A1-B4, B2-A3 a A2B3, B1-A4. Vyřazovací systém se hraje nadále na celkový součet až 5 bodů družstva v utkání
jako v základní skupině, kde hrají o jeden bod hráči + další 2 body se přidělují za vyšší součet
družstva.
§ 7. Účastnický poplatek
7.1. Poplatek za semifinále je stanoven na 1000,- Kč za tým.
7.2. Poplatek za finále je stanoven na 1000,- Kč za tým.
7.3. Poplatek je splatný na místě konání při registraci týmu.
7.4. Pokud se přihlášený tým nezúčastní z jakýchkoliv důvodů hracího dne, je povinen
uhradit poplatek za hrací den, částku 1.000 Kč.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
§ 8. Předpis
Semifinále a finále se hraje dle platných „Základních pravidel bowlingu“, Soutěžního řádu a
ostatních předpisů ČBA tj. systémem “amerika”.
§ 9. Průběh hracího dne, prezentace týmů
9.1. Průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.
9.2. Zahájení hracího dne a prezentaci týmů provádí delegovaný hlavní rozhodčí
9.3. Čekací doba je vymezena do stanoveného zahájení utkání hracího dne, poté se opozdilci
můžou zapojit do hry až od začátku dalších jednotlivých zápasů.
§ 10. Trénink a rozehrání hráče
10.1. Každý tým má před zahájením hracího dne 10 minut společného tréninku.

10.2. Při střídání hráče mezi jednotlivými zápasy má střídající hráč právo 1 frame na každé
dráze, kde jeho tým odehrál poslední zápas.
§ 11. Hráčský handicap
11.1. Při vzájemných utkáních smíšených týmů se připočítává ženám k dosaženému výsledku
handicap v hodnotě 8 bodů na hru.
11.2. V případě hráčů ve věku 61 a více let je ke každé hře připočítán věkový handicap, dle
základních propozic SBL.
§ 12. Ocenění
12.1 Vítězný tým ve Finále získá titul Mistr ČR v seniorských týmech a bude mu na 1 rok
zapůjčen putovní pohár pro Vítěze Seniorské bowlingové ligy.
12.2 Týmy na prvním, druhém a třetím místě získají poháry a medaile za umístění.
§ 13. Mazací model
13.1 Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA. Bude publikován
na www.czechbowling.cz dva dny před stanoveným hracím dnem.
Ostatní ustanovení
§ 14. Povinnosti kapitána týmu
14.1. Je povinen nahlásit rozhodčímu střídání před ukončením probíhajícího zápasu
14.2. 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.
§ 15. Povinnosti týmů
15.1. Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu nebo tričku stejné barvy.
15.2. Hráči nesmí vnášet do hracího prostoru, nápoje, které nejsou opatřeny uzávěrem.
15.3. V hracím prostoru hráči nesmí používat přístroje GSM ani jinou spojovací techniku.
15.4. Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím a technické
obsluze.
§ 16. Právo změn
STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo případných změn propozic.
Karel Vopička - prezident ČBA

Jiří Beran - předseda STK-ČBA

