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2. Složení družstev ve skupině
Veškerá družstva mají přiřazené pořadové číslo, podle kterého budou nastupovat k vzájemným zápasům.
Název družstva
BC Koule Skalka
2 Líný koule
3 Quakers
4 Leholumo B
5 MAESTRO Club 'A'
6 Bouleři
7 Leholumo A
8 BAT Boys
9 Pohoda Team
10 Oriflame 'A'
11 Budulínci
12 MAESTRO Club 'B'

Jméno kapitána

Číslo
1

Kašík Jiří
Berka Roman
Kváš Petr
Stříbrná Lenka
Konečný Kamil
Havel Petr
Fenyko Jan
Poledna Michal
Janků Zdeněk
Ježdík Václav
Jiráková Milada
Souček Petr

3. Termíny a místa konání základních kol
Základní část ABL
datum HD

region

skupina

organizátor

centrum

čas

3.3.

1

Praha, Střední Čechy Přebor Záběhlice

Váradi Jakub

Na Ovčíně

18:00-23:00

7.4.

2

Praha, Střední Čechy Přebor Záběhlice

Váradi Jakub

Na Ovčíně

18:00-22:00

30.4.

3

Praha, Střední Čechy Přebor Záběhlice

Váradi Jakub

Na Ovčíně

18:00-23:00

28.5.

4

Praha, Střední Čechy Přebor Záběhlice

Váradi Jakub

Na Ovčíně

18:00-22:00

4. Rozlosování vzájemných zápasů
Všechna družstva mají přiřazeno pořadové číslo podle kterého jsou nasazena k vzájemným zápasům ve
skupině (viz. seznam družstev výše). Soupis s detailním rozlosováním zápasů obdrží kapitáni družstev
v rámci prezentace při prvním hracím dni a nebo ho najdete na www.bowlingweb.cz .

5. Právo účasti
Právo účasti mají družstva uvedené v tabulce. Za družstva mohou nastoupit pouze hráči či hráčky, kteří
splňují podmínky pro účast v ABL dle základních propozic ABL. Ke každému utkání nastupují 3 hráči,
ovšem na soupisce může být zapsáno až hráčů 8. Za družstvo nesmí nastoupit hráč, který již odehrál hru
v jiném družstvu, které se účastní ABL v daném půlročníku.

6. Evidence družstev a hráčů
Od podzimní části 7.ročníku jsou všichni hráči ABL zároveň evidováni v ČBA (Česká bowlingová
asociace) a následně v ČSTV. K tomu účelu jsou pro hráče vystavovány ABLcard, které na požádání může
získat každý hráč ABL. V případě, že ABLcard (kartu hráče ABL) nevlastníte, pro její vydání je nutné
vyplnit evidenční dotazník hráče ABL, který Vám zašleme e-mailem – žádost k zaslání dotazníku piště na
info@bowlingweb.cz . ABLcard Vám pak bude předána při nejbližší možné příležitosti.

7. Systém soutěže

A – základní kola – hry ve skupinách
Družstva nastupují k zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze – střídat hráče v průběhu hry není možné.
Trojice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání ( před
zahájením každého jednotlivého zápasu vyplní sestavu družstva kapitán nebo jeho zástupce ). Základní kola
jsou rozdělena do 4 hracích dnů s tím, že všechna družstva odehrají vzájemné zápasy 2x. Ženy a junioři do
15 let (ročník 93 a výš) obdrží 8 bodů hendikep. O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných
bodů, v případě rovnosti rozhoduje celkový počet sražených kuželek bez hdc. a poté jejich vzájemný zápas.
Bodování družstev je následující : vítězné družstvo obdrží 2 body, poražený zůstává bez bodu, v případě
remízy si družstva rozdělí po 1 bodě. Rozlosování vzájemných zápasů bude předáno družstvům před
zahájením prvního hracího dne. Každé družstvo má před prvním zápasem hracího dne 5 minut volného
tréningu. Před dalšími zápasy již tréning není.
B – finále družstev
Do celorepublikového finále družstev ABL postupuje 32 týmů ( viz. příloha „Postupy do finále ABL“).
1.kolo :
Každé finálové družstvo odehraje nejprve 3 základní hry. Podle pořadí se všechna družstva nasadí do 8
skupin po 4 družstvech:
2.kolo :
V každé skupině družstva mezi sebou odehrají vzájemné zápasy ( každé družstvo může získat až 4 body –
hráči na stejné pozici ve družstvu hrají proti sobě. Hráč, který zvítězí získá pro družstvo 1 bod / celkem
družstvo může získat 3 body/ + celkový vyšší součet družstva získává další 1 bod). Jako první píše soupisku
družstvo, které se v základní části umístilo na lepší pozici.
3.kolo :
Do 3 kola finále ABL z každé skupiny postupuje družstvo na 1 a 2.místě + další dvě družstva z třetích,
popřípadě čtvrtých míst, která mají z nepostupujících družstev nejlepší průměr (pouze ze skupiny). V
případě bodové shody o postupujícím ze skupiny rozhoduje vyšší počet sražených kuželek ve skupině, poté
výsledek jejich vzájemného zápasu. 3 kolo finále ABL hraje 18 družstev na součet 2 her + jako 3 hra se jim
přičítá průměr dosažený v dosavadních finálových hrách ( 7 her ). Družstva jsou nasazena na dráhy dle
pořadí v jednotlivých skupinách. Každé družstvo před zahájením 3 kola má 5 min. na tréning (před druhou
hrou již tréning není)
Do superfinále ABL postupuje 6 družstev dle pořadí ve 3.kole. V případě shody o postupujícím či o pořadí
rozhoduje vyšší nához družstva.
4.kolo :
Do závěrečného superfinále ABL postupuje 6 družstev a hrají systémem mini-roll-off.
Družstvo na 6 + 5 + 4 + 3 místě hrají proti sobě jednu hru o možnost vyzvat družstvo na 1 a 2. místě po 3
kole. Družstvo které docílí nejvyšší počet sražených kuželek postupuje do závěrečného zápasu. V případě
shody o pořadí rozhoduje vyšší nához jednotlivce v družstvu. Závěrečný zápas se hraje na jednu hru a
družstvo které nahraje vyšší počet sražených kuželek se stává Mistrem České Amatérské Bowlingové Ligy
ABL.

C – finále jednotlivců - mužů
Do celorepublikového finále jednotlivců mužů postupuje 64 hráčů dle průměrového žebříčku hráčů ABL,
s tím, že hráč musí mít odehráno nejméně 12 her. Do těchto průměrů se již nepočítají hry z baráže o finále.
1.kolo :
Každý hráč odehraje v kvalifikaci 4 hry americkým způsobem (pravidelné střídaní drah po každém frame).
Do druhého kola postupuje 36 hráčů a každý má 5 minut tréningu před první hrou.
2.kolo :
Do druhého kola postupuje 36 hráčů a každý odehraje další 3 hry, které se přičítají k hrám kvalifikačním.
Pořadí hráčů na dráze je určeno umístěním hráčů v kvalifikaci. Do 3.kola postupuje 24 hráčů. V případě
shody o postupující rozhoduje vyšší nához hráče poté vyšší nižší nához. Každý hráč má 2 tréningové framy
3.kolo :
Do třetího kola postupuje 24 hráčů a ti odehrají 3 hry od nuly + se jim jako 4 hra připočítá průměr
z dosavadních 7-mi odehraných her. Hráči mají 2 tréningové framy a do závěrečného superfinále postupuje
8 hráčů.
4.kolo :
Do závěrečného superfinále jednotlivců mužů postupuje 8 hráčů. Hráči hrají systém roll-off , což znamená,
že hráči na 8+7+6 místě hrají proti sobě na součet jedné hry, dále vítěz tohoto zápasu hraje s hráči
umístěnými na 5+4 místě a vítěz postupuje opět dál a hraje proti hráčům na 3+2 místě. Vítěz tohoto zápasu
hraje proti vítězi 3.kola o celkové vítězství v turnaji – hraje se na 2 vítězné hry

D – finále jednotlivců – žen
Do celorepublikového finále žen postupuje 24 hráček dle průměrového žebříčku hráčů ABL, s tím, že
hráčka musí mít odehráno nejméně 10 her. Do těchto průměrů se již nepočítají hry z baráže o finále.
1.kolo :
Každá hráčka odehraje v kvalifikaci 4 hry americkým způsobem (pravidelné střídaní drah po každém
frame). Do druhého kola postupuje 12 hráček a každá má 5 minut tréningu před první hrou.
2.kolo :
Do druhého kola postupuje 12 hráček a každá odehraje další 3 hry, které se přičítají k hrám kvalifikačním.
Pořadí hráček na dráze je určeno umístěním hráček v kvalifikaci. Do superfinále ABL jednotlivců žen
postupuje 8 hráček. V případě shody o postupující rozhoduje vyšší nához hráčky poté vyšší nižší nához.
Každá hráčka má 2 tréningové framy
3.kolo :
Do závěrečného superfinále jednotlivců žen postupuje 8 hráček. Hráčky hrají systém roll-off , což znamená,
že hráčky na 8+7+6 místě hrají proti sobě na součet jedné hry, dále vítězka tohoto zápasu hraje s hráčkami
umístěnými na 5+4 místě a vítězka postupuje opět dál a hraje proti hráčkám na 3+2 místě. Vítězka tohoto
zápasu hraje proti vítězce semifinále o celkové vítězství v turnaji – hraje se na 2 vítězné hry

8. Úhrada účastnických poplatků
Za každé startující družstvo se uhradí členský účastnický příspěvek ve výši 1.500,- Kč.
Dále družstvo hradí za každý hrací den poplatek ve výši 850,- Kč
Tato částka se platí v hotovosti v den konání příslušného hracího dne. V případě, že družstvo je zařazeno do
jakékoliv baráže, hradí poplatek 600,- Kč.

Finále družstev a jednotlivců je pro účastníky ZDARMA
Technické předpisy
9. 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 pro hráče u drah je zakázáno kouřit.

10. Prezentace
Každé družstvo je povinno se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min před svou první hrou hracího dne.

11. Postupy a sestupy
Postup do finále : viz příloha propozic „Postupy do finále“ (obdržíte při 1.hracím dni)
Postupy a sestupy mezi jednotlivými ligami : řídí se zvláštním předpisem „Postupy a sestupy mezi ligami“
– viz. příloha propozic, kterou obdržíte při 1.hracím dni.

12. Ocenění družstev a hráčů
A – ocenění družstev ve finále ABL :
Družstva ve finále ABL získají tyto ocenění
1.místo - 40.000,- Kč + pohár + medaile + titul Mistr družstev ABL
2.místo - 15.000,- Kč + pohár + medaile
3.místo - 7.000,- Kč + pohár + medaile
4.místo - 3.000,- Kč + pohár
5 + 6.místo – pohár
Ceny budou družstvům předány ihned po skončení finále družstev ABL.
B – ocenění družstev celkově ve skupinách :
Družstva v 1.lize všech regionů :
1.místo – pohár + zdarma přihlašovací poplatek na další sezónu (1.500,-)
2.místo – pohár + sleva 500,- na přihlašovacím poplatku na další sezónu
3.místo – pohár + tekutá cena
ostatní družstva – plaketa nebo pohár

Družstva v ostatních ligách :
1.místo – pohár + sleva 500,- na přihlašovacím poplatku na další sezónu
2.místo – pohár + tekutá cena
3.místo – pohár + tekutá cena
ostatní družstva – plaketa nebo pohár
Ceny budou družstvům předány v rámci vyhodnocení soutěže po skončení posledního hracího dne
C – ocenění jednotlivců celkově :
V rámci celé ABL budou vyhodnoceny tyto individuelní ceny :
1. nejvyšší nához v rámci celé sezony ABL – vítězný hráč / ka získává kouli od X-shopu
2. nejvyšší průměr hráče ( hráč musí mít odehráno min. 12 her ) – vítězný hráč /ka obdrží kouli od X-shopu
(v případě, že se bude jednat o stejného hráče, který získal cenu za nejvyšší nához ABL tato cena
připadne hráči s druhým nejvyšším průměrem ABL )
3. nejlepší žena celé sezony ABL – vítězná hráčka obdrží bowlingovou kouli od X-shopu
4. nejlepší junior celé sezony ABL – jedná se o cenu pro hráče do 15 let, který se umístí na nejvyšším místě
v celorepublikovém žebříčku – junior/ka získává bowlingovou tašku od X-shopu
D – ocenění jednotlivců ve skupinách :
Nejvyšší nához každého hracího – ručník na kouli s logem ABL
Absolutní nához skupiny – tekutá cena
Nejvyšší hrací průměr v celé skupině (min. z 10-ti her) – tričko šampióna ABL
Nejlepší žena skupiny (min. z 8 her) – tričko šampiónky ABL
Nejnižší nához hráče skupiny – partnerská cena
Ceny budou předány všem oceněným hráčům po skončení posledního hracího dne.
E – specielní ocenění jednotlivců od CK FIRO-tour :
Každý hráč vlastnící ABLcard může využít slevy 10% na slevu zájezdu dle katalogu a nebo 5% slevu na
zájezdy typu Last minute. Slevu je možné uplatnit pouze v autorizovaných pobočkách CK Firo-tour
(seznam na www.firotour.cz).
F – ocenění mužů ve finále jednotlivců ABL :
1.místo
vítězný hráč získá kromě titulu Mistr Bowlingové ligy ABL a poháru excentrickou
bowlingovou kouli + dárkový certifikát 5.000,- CK Firo-tour.
2.místo
hráč získává Bowlingovou kouli + dárkový certifikát 3.000,- CK Firo tour
3.místo
hráč získá bowlingovou tašku + dárkový certifikát 1.000,- CK Firo-tour
4. – 8.místo hráči obdrží poháry + trička s logem ABL
Ceny budou hráčům předány ihned po skončení finále jednotlivců – mužů ABL.
H – ocenění žen ve finále jednotlivců ABL :
1. místo
vítězná hráčka získá kromě titulu Mistryně Bowlingové ligy ABL a poháru excentrickou kouli ,
kosmetiku Oriflame a dárkový certifikát 3.000,- CK Firo-tour
2. místo
hráčka získává pohár, bowlingovou tašku, kosmetiku Oriflame + dárkový certifikát 2.000,- CK
Firo tour
3. místo
hráčka získá pohár, kosmetiku Oriflame + dárkový certifikát 1.000,- CK Firo-tour
4. – 8.místo hráčky obdrží pohár + tričko s logem ABL
Ceny budou hráčkám předány ihned po skončení finále jednotlivců – žen ABL.

13. Informace
Veškeré informace o soutěži získáte na www.bowlingweb.cz nebo na tel.čísle pořadatele 608-862698

Silver Lane Production s.r.o.
Cukrovarnická 30, Praha 6, 162 00
Mobil : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

