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KRNOVSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA 2022 

Systém soutěže – pravidla + propozice: 

* Krnovskou bowlingovou ligu 2022 pořádá KBL - Krnovská bowlingová liga o. s. (IČO: 22674543) ve spolupráci 
s Bowlingovým centrem Krnov, Smetanův Okruh 7, Krnov 

* Zápasy jsou hrány podle platných pravidel bowlingu a na drahách, které odpovídají soutěžním předpisům pro 
mistrovské soutěže (pouze tedy s bezlankovými stavěči).  

* Každé družstvo nastupuje k zápasu s třemi hráči, na soupisce může být uvedeno až 10 hráčů, minimálně však 3 
(možnost libovolného střídání po odehrání každé jednotlivé hry).  

* Hraje se obdobně jako při soutěži ABL, tzn. „miniturnaje“ v hracím dnu. Tzn., že družstva odehrají v hracích 
dnech 1-3 utkání.  1 a 2. liga bude odehrána šestikolovým systémem jaro – podzim (3 kola jaro, 3 kola podzim) 

* Jelikož se jedná pouze o ligu amatérských hráčů, není možné na soupisku zapsat hráče, který je držitelem závodní 
licence ČBA. Poměr mužů a žen v týmech není nijak omezen.  

* Účastník pojmenuje tým, pod jehož názvem bude v celé lize vystupovat. Za každou jednotlivou firmu či skupinu 
hráčů je možné přihlásit libovolný počet týmů. V případě více družstev se stejným názvem budou družstva 
označena pořadovým písmenem „A“, „B“ atd. Za družstvo jedná kapitán popř. vedoucí týmu. 

* Před začátkem soutěže vyplní vedoucí družstev soupisku hráčů a společně se vkladem 1000,- Kč, ji odevzdají 
pořadateli soutěže. Vklad je určen pro výdaje spojené se soutěží a je nevratný. Za odehrané hry v hracím dnu 
zaplatí každé družstvo částku dle „počítadla“ nejpozději po skončení hracího dne.  

* Hráč během jedné sezóny nemůže startovat v jiném týmu, než v jakém se zaregistroval (byl zapsán na soupisku). 
Výjimku tvoří přestup hráče. Do odehrání prvního utkání za svůj tým v podzimní části soutěže mohou z každého 
týmu přestoupit max. 2 hráči do jakéhokoliv jiného družstva. Místo na původní soupisce však neuvolňují (mohou 
uvolnit pouze, že nikdy nenastoupili). Dále mohou hráči nastoupit za jiné družstvo, pokud se jejich družstvo 
odhlásí ze soutěže.   

* Zápasy se hrají dle rozpisu, který bude sestaven před zahájením jarní a podzimní části soutěže vedením soutěže. 
Družstva si nemohou nárokovat počty utkaní na jednotlivých drahách.  

* Občerstvení hráčů během zápasu je na vlastní náklady a bez omezení. 

* Družstva nastupují k zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze (střídat hráče v průběhu hry není možné ani 
v případě zranění)  

* Před zahájením 1. utkání v hracím dni mají všechny týmy nárok na tréninkové hody v délce trvání 6 
minut. Před dalšími zápasy mají družstva nárok na 1 tréninkový hod, který však mohou vynechat. Družstva, která 
již odehrála trénink před prvním zápasem, jsou povinna počkat se zahájením dalšího zápasu na trénink družstva, 
které ještě hrací den nezahájilo.  

* Nejpozději před zahájením utkání vyplní kapitáni sestavu družstva v zápise o utkání, do kterého také po skončení 
utkání zapíší výsledky a podepíší.  

* Týmy jsou povinny dostavit se k utkání nejpozději  5 min. před 1. zápasem. Čekací doba na tým je 15 minut 
od oficiálního začátku utkání uvedeného v rozpise soutěže (doba tréninku se nezapočítává), to však pouze 
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v případě, že tým oznámí tuto skutečnost vedení soutěže, popř. bowlerovi na centru telefonicky alespoň 15 min. 
před utkáním. Po uplynutí čekací doby záleží na přítomném družstvu, zda se soupeřem, který se opozdil, odehraje 
regulérní zápas nebo bude trvat na kontumačním výsledku a zápas odehraje samostatně. 

Ve výjimečných případech je možné se dohodnout na změně termínu konání zápasu za předpokladu, že s tím 
souhlasí vedení soutěže. V případě, že jeden z týmů nebude ochoten přistoupit soupeři na změnu termínu zápasu, 
musí být zápas odehrán v původně plánovaném termínu. Výjimkou může být pouze nemožnost týmu dostavit se 
k zápasu z důvodu vyšších vlivů, jako jsou přírodní katastrofy, nemoc většiny hráčů uvedených na soupisce týmu 
nebo jiná velmi vážná událost, která by zabránila hráčům dostavit se k plánovanému zápasu. O oprávněnosti 
neúčasti takového týmu v plánovaném zápase rozhodne v případě sporu vedení soutěže, které případně nařídí 
odehrání zápasu v náhradním termínu. 

Stání náhradníků popř. fanoušků u rozběhu dráhy č. 1 je zakázáno! Min. vzdálenost od mantinelu je 1,5 m 
nebo je povoleno zdržovat se až za skleněnou zdí oddělující prostory drah a restaurace. Výjimku tvoří bowleři 
popř. vedení soutěže sledující průběhy jednotlivých zápasů.   

* Při utkáních MUSÍ všichni hráči používat výhradně speciální bowlingovou obuv. Výjimky nejsou 
přípustné. Hráčům je výslovně zakázáno používat jiné boty, než které jsou učeny pro bowling, opatřovat podrážku 
kapalinou nebo jiným materiálem (pudr, prášek, mokrá hadra atd.), který by mohl zanechat nebezpečné stopy na 
rozběhu.  U hráčského stolu smí být max. 4 lidé.  

* Trojice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedené v sestavě družstva v zápisu o utkání (před 
zahájením každého jednotlivého zápasu vyplní sestavu družstva kapitán nebo pověřený zástupce družstva). V 
případě přehození hráčů během utkání, bude oběma hráčům, kteří se tohoto dopustili, odečteno po 10 bodech ze 
součtu družstva.  

* Shození kuželky za pomocí žlábku je považováno za chybu!!! Při shození kuželky za pomocí žlábku, je povinen 
hráč nebo kapitán týmu nahlásit tuto chybu bowlerovi, aby byla opravena v hodnocení. V případě sporných 
situací, pokud se družstva nedomluví jinak, rozhoduje vedení soutěže, bowler, popř. pověřená osoba. 

* Je zakázán úmyslný přešlap při prvním hodu. Toto porušení bude trestáno „nulovým“ framem.  

* V případě chyby stroje je hráč povinen hlásit chybu neprodleně bowlerovi či personálu herny, který zřídí 
nápravu. V případě neopravitelné chyby stroje bude zápas i s aktuálními výsledky přesunut na dráhu, jež odpovídá 
pozici v rozlosování (domácí/hosté) a odehrán po skončení souběžného utkání. Následující utkání hracího dne 
budou odehrána s časovým posunem. Tyto případy budou řešeny individuálně bowlerem, popř. vedením soutěže. 
Může také dojít k odložení zápasů na náhradní termín. Bowlingové centrum Krnov nemůže ručit za 100 % 
bezchybnost drah.   

* Hráči si při odhodu dávají přednost tak, aby při hodu jednoho hráče nebyl tento hráč ohrožen hráči na sousedních 
drahách. Hráči na sousedních drahách počkají za podavačem koulí do odhodu hráče. Přednost má hráč na domácí 
pozici (tzn. dráhy 1 a 3).  

* Po odehrání utkání na drahách 3-4 jsou hráči povinni setrvat na svých místech do ukončení utkání na 
dráze 1 a 2.  

* V případě, že za družstvo nastoupí žena, junior do 15 let nebo hráč starší 75 let (počítáno vždy v den 
zápasu) získává družstvo pomocný hendikep 8 bodů za každého tohoto hráče. Jednotlivým hráčům hendikep do 
hodnocení jednotlivců nebude počítán. 

* V případě jakýchkoliv nejasností rozhoduje vedení soutěže, bowler, popř. jím pověřená osoba. 
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* Bodování družstev v základní části je následující: vítězné družstvo obdrží 2 body, poražený zůstává bez bodu, v 
případě remízy si družstva rozdělí po 1 bodě.  

* O celkovém pořadí v tabulce rozhoduje počet získaných bodů, poté celkový počet sražených kuželek (průměr), v 
případě rovnosti bodů i průměru pak body ze vzájemných utkání, popř. průměry ze vzájemných utkání. 

* Podle konečné tabulky budou družstva nasazena do play-off, které určí celkového vítěze Krnovské bowlingové 
ligy 2020.  

* Po skončení ročníku 2022 sestoupí z 1. ligy poslední družstvo do 2. ligy a vítěz 2. ligy postoupí do 1. ligy. V 
případě, že se uvolní ve vyšší soutěži nová startovní místa například v důsledku ukončení účasti některých 
družstev, bude dána možnost postoupit do vyšší soutěže dalším družstvům z nižší soutěže a to v postupném 
pořadí v jakém se umístili. Pokud neprojeví tato družstva o postup zájem, bude dána možnost sestupujícímu 
zůstat ve vyšší soutěži. Při poklesu družstev na 18 a méně bude 1. a 2. liga sloučena do jedné soutěže.  

* Pro započtení do pořadí konečného hodnocení jednotlivců musí hráč odehrát nejméně 25  utkání v sezóně.  

*V soutěži jednotlivců budou vyhodnoceni 3 nejlepší hráči dle průměru obou soutěží, 3 nejlepší ženy celkově. 
První 3 družstva obou lig získají poháry a medaile a diplomy. Dále bude oceněn největší nához družtev, mužů popř. 
žen. Vedení soutěže může ocenit další individuální výkony. Vítězné družstvo navíc obdrží putovní pohár. Družstvo, 
které zvítězí 3x v řadě za sebou nebo 5x celkově, získá putovní pohár do trvalého vlastnictví.  

* Hráči nastupují do ligy ke všem zápasům na vlastní nebezpečí a kromě těchto pravidel pro ligu jsou 
povinni se řídit provozním řádem herny, stejně tak jako pokyny bowlera, nebo personálu herny! V případě 
nevhodného chování v prostorách herny můžou být hráči či celé družstvo vyloučeni z ligy bez nároku na 
vrácení poplatků! 

 

V Krnově 21. 1. 2022                 Marek Koraba 
                  předseda soutěže 
         Krnovská bowlingová liga o. s. 
 
 
 
 


