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1. Účastníci

Bowlingová liga jednotlivců je turnajem pro registrované i neregistrované hráče a hráčky (dále jen „hráče“).   

2. Prezence

Hráči jsou povinni dostavit se k hracímu dni nejméně 15 minut před stanoveným začátkem daným 
rozlosováním ligy. 

3. Systém ligy

Liga se hraje ve dvou skupinách (modrá a zelená). Soutěžní ročník je rozlosován podle „Bergerových 
tabulek“, období podzim - jaro, dvoukolově. Hráč hraje pod přezdívkou nebo skutečným jménem, 
v průběhu soutěžního ročníku není možno toto jméno měnit. Při registraci nového soutěžního ročníku tato 
změna je možná. Na dráhu nastupují dva hráči, kteří svedou vzájemný souboj, hráč vylosovaný jako domácí 
začíná na dráze házet jako první. Dráhy se losují jenom před začátkem hracího dne, dále hráči nastupují na 
uvolněné dráhy, jak určí pořadatel ligy.
Vyhrávající hráč získává 2 body, remíza oba hráči 1 bod, prohra 0 bodů. 
O konečném pořadí ligy rozhoduje :

a) větší počet získaných bodů 
b) větší průměr hráče

Po skončení ligy nerozhodují vzájemné zápasy, ale kritéria uvedená v bodě a),b).

Po skončení základních hracích dnů v obou skupinách bude odehrán finálový turnaj, jehož vítěz bude 
celkovým vítězem sezóny a bude jmenován titulem Mistr BOLIJE pro odehranou sezónu. Do finálového 
turnaje postoupí 6 nejlepších hráčů z obou skupin. Systém finálového turnaje bude upřesněn nejpozději do 
15. 4. 2017.

4.Kontumace zápasů
 
Hráči, který se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k hracímu dni, budou všechny zápasy kontumovány !!! 
Hráč, kterému se soupeř dle rozpisu nedostavil k utkání získává 2 body a je povinen hrát tzv. sám na sebe, 
dosažené skóre se  započítá do tabulky ligy. Hráči, který se nedostavil, bude započítáno 0 bodů a skóre 90 
bodů,  pokud  hráč hrající sám na sebe dosáhl skóre 90 bodů a méně, bude mu dopočítán takový počet bodů, 
aby jeho minimální výsledek byl 91 bodů. Při neúčasti obou hráčů dle losu, bude oběma hráčům započteno 
skóre 90 bodů a 0 bodů do tabulky. Hráč, který se nedostaví k hracímu dni, bude umožněno nastoupit do 
dalšího hracího dne jenom po zaplacení částky 100 Kč za každou neúčast + startovné hracího dne.

5. Náhradníci

Hráč může v rámci registrace dopsat na registrační list svého náhradníka. Náhradníkem nesmí být 
registrovaný hráč vlastní skupiny ligy a tento hráč může nastupovat jenom za jednoho hráče ligy. Náhradník 
může nastoupit maximálně dvakrát v průběhu soutěžního ročníku. Pořadatel má právo kontroly dle 
osobního dokladu náhradníka, v případě nemožnosti kontroly totožnosti, náhradník nemusí být připuštěn ke 
hře a hlavní hráč ligy bude mít zápasy kontumovány. Náhradník uhradí startovné dle propozic ligy, jinak 
nebude připuštěn ke hře.



6. Licence a startovné

Licence ligy na celou sezónu 2016 – 2017 činí 500 Kč a je nevratné. Hráči musí toto zápisné zaplatit 
nejpozději do 15.8.2016. Pokud tak neučiní, budou osloveni další hráči. K tomuto datu mohou hráči ligy 
vyměnit (nahlásit) náhradníka a změnit hráčské jméno. Po tomto datu není možné provést žádné změny. 
Hráč po vyplnění registračního formuláře a zaplacení zápisného souhlasí s propozicemi ligy.
Startovné hracího dne ligy činí 280 Kč.

7. Odměny

Hráči budou po odehrání soutěžního ročníku ligy odměněni finanční částkou odpovídající jejich umístění 
v tabulce ligy. V závislosti na vývoji a možností ligy bude částka na přerozdělení upřesněna pro každý ročník 
zvlášť. Částka na přerozdělení bude oznámena v herně zároveň s klíčem výše odměn hráčů v posledním 
hracím dni ligy. 
Hráč, který s jakýchkoliv důvodů odstoupí ze soutěžního ročníku ligy nebo se nezúčastní 3 hracích dní 
(včetně nasazení náhradníka) ztrácí nárok na odměnu, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

8. Hrací dny

Hracími dny bude sobota nebo neděle od 10,00 do 17,00 hodin. Skupiny se budou střídat v jeden hrací den v 
dopoledním a odpoledním čase. Termíny budou upřesněny s ohledem na konání jiných souběžných turnajů.
Změna termínů je pořadatelem vyhrazena.

9. Místo konání ligy

Bowlingové centrum SKY Ostrava Rušná 1717 Ostrava-Poruba (6 drah Brunswick)

10. Zákazy a tresty

Během ligy platí v prostorách herny zákaz kouření a nadměrné používání alkoholických nápojů!!!

Pořadatel turnaje má právo následujících trestů při nedodržení propozic ligy,popř. nesportovním chování:

- varování
- kontumování jednoho i více utkání
- vyloučení a kontumování všech utkání hracího dne

11. Právo změn

Pořadatel má právo provést změny v propozicích ligy, včetně odvolání celé ligy nebo jednotlivého turnaje.

12. Platnost předpisů a řádů

 BOLIJE se řídí těmito předpisy a řády:

a) propozice BOLIJE sezóna 2016 – 2017
b) pravidly hry bowling

13. Dotazy a kontaktní osoba

Veškeré dotazy týkající se BOLIJE  směřujte na organizátora ligy:

 Motyka Milan mobil: 728 765 468, email: nalimbowl@centrum.cz


