PROPOZICE
KUTNOHORSKÉ
BOWLINGOVÉ LIGY
2014 - 2015

Vypisovatel KHBL:

Bowling a Pizzerie Kutná Hora
Hrnčířská 235, 284 01
+420 327 511 848
www.bowlingkutnahora.cz

Vedoucí KHBL:

Petr Mráček
+420 602 549 946
mracek@bowlingkutnahora.cz

Právo účasti:
a) právo účasti v KHBL mají všechna družstva, která se registrovala před
začátkem ligy. Maximální počet účastníků byl stanoven na 16 týmů,
v případě vyššího zájmu bude liga od dalšího ročníku rozšířena
b) za každé družstvo může nastoupit jakýkoli hráč či hráčka,
nezaregistrovaný-á v jiném družstvu KHBL. Mužstvo může mít maximálně
pět hráčů-ek.
Termíny a místa konání:
a) termíny jsou uvedeny v příloze těchto propozic, místem konání je vždy
Bowling a Pizzerie Kutná Hora
b) hracím dnem je vždy STŘEDA, nebo náhradní den určený vedoucím
KHBL
Registrační a hrací poplatek:
Registrační poplatek jednoho družstva do KHBL je 1000,- Kč pro celý ročník
2014 – 2015 KHBL .
Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky do soutěže, nejpozději před
začátkem 1. hracího dne.
Každý hrací den zaplatí družstvo hrací poplatek 500,- Kč.
Tým, který se nedostaví k hracímu dni a to dvakrát po sobě, má právo vedoucí
KHBL vyřadit ze soutěže – registrační a hrací poplatky se nevrací.
Volné místo lze obsadit novým týmem, ale vždy pouze po odehrání finálového
dne zimní části.
Pravidla:
Hraje se podle „Pravidel bowlingu“ – pokud tyto propozice některou jeho část
nezmění.
Systém soutěže:
a) Celý ročník se hraje systémem Zima – Léto, každé období bude zakončeno
samostatným finálovým dnem o titul Mistr KHBL.
b) 16 družstev, které se zaregistrovaly do KHBL odehrají během sezony
2014-2015 dle rozpisu několikrát utkání systémem každý s každým.
Nejlepších 8 týmů se v polovině ročníku kvalifikuje do finálového dne, kde
se v sedmi zápasech utkají o Zimního Mistra KHBL. Týmy na 9 – 16 místě
hrají finále útěchy. Rozpisy utkání a hrací systém finále jsou součástí příloh
těchto propozic.
c) V případě zájmu zúčastněných, jejich fyzické síly a bowlingového nadšení
je možné odehrát 1 rozhodující zápas v SUPERFINÁLE o titul celkový
Mistr KHBL ročníku 2014-2015.

d) SUPERFINÁLE se uskuteční na výslovné přání obou mistrů, Mistrů ZIMY
a Mistrů LÉTA, ihned po vyhlášení Letního Mistra. K uskutečnění tohoto
zápasu je třeba souhlas všech hrajících členů z obou týmů. Pokud by Zimní
a Letní Mistr byly totožní, k SUPERFINÁLE může nastoupit druhý tým ze
zimní části.
e) Dalším hracím dnem v letní části, po finálovém dni v zimní části, se začíná
opět od nuly až do dalšího finálového dne – letního, ve kterém bude hrát
opět 8 nejlepších z 2. části KHBL o titul Letního Mistra a dalších 8 ve
finále útěchy.
f) Utkání 2 týmů hrajících proti sobě se hraje na jedné dráze, předem určené
organizátorem.
g) Před zahájením každého hracího dne mají družstva právo na rozcvičení
v rozsahu 10 minut na jedné dráze, na které bude tým hrát své první utkání.
Trénink začíná a končí pokynem vedoucího ligy, nebo jím určeným
zástupcem.
Bodové hodnocení:
hraje se 4 - bodovým systémem
- 2 body vítěznému týmu (součet her hráčů č.1 a č. 2)
- 1 bod za vítězství v mini zápase mezi hráči č.1 z obou týmů
- 1 bod za vítězství v mini zápase mezi hráči č.2 z obou týmů
- 0,5 bodu za remízu každému ze dvou hráčů ve vzájemných mini zápasech
- po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku
- maximum dosažených bodů v jednom zápase jsou 4 body
- první na soupisku utkání se píše tým na liché dráze
a) vítězem utkání je družstvo, které má více bodů
b) pořadí družstev v tabulce se řídí počtem bodů získaných v odehraných
utkáních
c) v případě bodové rovnosti ve skupině rozhoduje o lepším umístění:
- vyšší průměr
- bodový zisk ze vzájemných utkání
- dodatkový zápas
Handicapy:
V případě smíšených družstev, nebo účasti ženských týmů v KHBL, je každé
ženě připočítán handicap 10 bodů na hru.
Práva a povinnosti družstev:
a) družstvo, které se nedostaví k účasti na hracím dni, nebo se dostaví později,
musí uhradit účastnický příspěvek v plné výši i za neodehrané hry. Výkon
družstva v neodehraných utkáních je nulový

b) družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený začátek utkání – za
řádný nástup družstva se považuje nastoupení nejméně jednoho hráče
připraveného ke hře. Nedostaví-li se družstvo do zahájení zápasu, nebude
k němu připuštěno, i kdyby se dostavilo v jeho průběhu. To platí i pro
druhého hráče, který se do začátku zápasu nedostaví a za tým již hraje
pouze jeden z hráčů.
c) Každý tým má právo na 6 odehraných zápasů v průběhu hracího dne, na 7
zápasů ve dni finálovém, pokud by to z důvodů vyšší moci nešlo, právo
rozhodnutí náhrady má organizátor
d) Každý kapitán týmu vyplní počáteční zápis utkání včetně dosažených
výkonů
e) Jakýkoliv přestup hráčů v rámci KHBL je možný vždy až po uzavření
zimní či letní části, resp. před zahájením části nové, toto je třeba nahlásit
organizátorovi min. před začátkem hracího dne
Práva a povinnosti vedoucího soutěže a jeho zástupce:
a) vybírá účastnický příspěvek družstev na každém hracím dnu
b) zajišťuje sčítání výsledků a jejich zpracování do tabulky
c) zasílá emailem výsledky a tabulky KHBL kapitánům týmů, pokud si to
vyžádají
d) vydává prázdné tiskopisy - zápisy o utkání
e) v případě, že se některé z družstev včas nedostaví k prvnímu utkání hracího
dne, může vyhlásit 5 minutovou čekací dobu
f) dává pokyn k zahájení a ukončení tréninku a informuje týmy s kým a na
jaké dráze hrají
g) má právo nepřipustit ke hře hráče, kteří jsou více než zdrávo pod vlivem
alkoholu či omamných látek, či jinak nesportovně narušují všeobecnou
pohodu
h) ve sporných případech rozhoduje o konečném verdiktu vedoucí soutěže
nebo jeho zástupce
i) řídí průběh hracího dne tak, aby zabránil vzniku okolností, jenž by mohly
vést k předčasnému ukončení utkání. Využívá všech možností, které mu
dávají propozice KHBL. Utkání předčasně ukončí jen v krajním případě,
není-li jiné řešení:
- v hracím prostoru dojde k výtržnostem, které nelze zvládnout
- je fyzicky napaden kdokoliv z organizačních pracovníků
Různé:
a) do hracího prostoru je při utkání povolen vstup pouze hrajícím družstvům,
technické obsluze, personálu centra a organizátorům

b) v hracím prostoru je zakázáno používat přístroje GSM, nebo jinou
spojovací techniku způsobem, který může rušit ostatní hráče (hlasité
zvonění, vyřizování hovorů v hracím prostoru . . .)
c) družstvo, které nesplní některou z povinností uložených těmito propozicemi
či se nějak extra hrubě proviní proti „Pravidlům bowlingu“, může být
potrestáno vedením KHBL. O udělování trestů a jejich výši se rozhoduje
s přihlédnutím k vážnosti situace.
Úprava drah:
Mazání drah se provádí vždy před hracím nebo finálovým dnem.
Většinou to bude jeden z našich HAUSE modelů, případně některý z modelů
Kegel Recreation Patterns nebo Kegel Challenge Patterns.
(http://www.kegel.net/V3/PatternLibrary.aspx).
Informace o typu mazacího modelu bude u našeho bowlera nebo na naší nástěnce
nejpozději 13 dní před hracím či finálovým dnem.
Ohodnocení v hracím dni:
5x STRIKE za sebou v jedné řadě – potravina, nápoj, dáreček, ???
Nejvyšší nához jednotlivce – tekutá cena
Ohodnocení v zimní části:
FINÁLE o titul ZIMNÍ MISTR
1. místo - medaile + dárkový koš v hodnotě 2000
2. místo - medaile + dárkový koš v hodnotě 1500
3. místo - medaile + dárkový koš v hodnotě 1000
4. - 8. místo – věcné ceny
FINÁLE ÚTĚCHY
1. - 8. místo – věcné ceny
Ohodnocení v letní části:
FINÁLE o titul LETNÍ MISTR
1. místo - medaile + dárkový koš v hodnotě 2000
2. místo - medaile + dárkový koš v hodnotě 1500
3. místo - medaile + dárkový koš v hodnotě 1000
4. - 8. místo – věcné ceny
FINÁLE ÚTĚCHY
1. - 8. místo – věcné ceny
Ohodnocení v případném SUPERFINÁLE:
Cena sponzora, pokud nějaký bude ….., nebo
cena organizátora, Bowling a Pizzerie Kutná Hora

Příloha č.1
Termíny konání Kutnohorské bowlingové ligy 2014-2015
Zimní část:
3. září a 17. září,
1. října, 15. října a 29. října,
12. listopadu a 26. listopadu,
7. ledna a 21. ledna,
Finále zimní části:
4. února 2015
Letní část:
18. února,
4. března a 18. března,
1. dubna, 15. dubna a 29. dubna.
13. května a 27. května,
10. června,
Finále letní části (případně SUPERFINÁLE ):
24. června 2015
Organizátor si vyhrazuje možnost měnit tyto termíny dle potřeb herny,
případně možnost dílčích úprav těchto propozic.
V Kutné Hoře

25.6.2014

Příloha č.2
Seznam týmů Kutnohorské bowlingové ligy 2014 – 2015:
1. RSK RAŠOVICE
2. KODYTEK+KOLOVECKÝ
3. PLYŇÁCI
4. 1.ABT
5. Buriánkovi
6. Plechač – CZ
7. MPP
8. BC Hořany
9. BC U Rajských
10.
MAUGER
11.
PEGAS
12.
K3
13.
EXPRES

Příloha č.3

Hrací systém finálového dne:

K 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
U
2.
T
3.
N
4.
Á
5.
H
6.
O
7.
R
8.
A

CELKEM - body
výsledek+8 bodů
výsledek+7 bodů
výsledek+6 bodů
výsledek+5 bodů
výsledek+4 body
výsledek+3 body
výsledek+2 body
výsledek+1 bod

Systém „každý s každým“ platí pro finále o MISTRA i pro finále ÚTĚCHY.
Čísla 1 – 8 jsou čísla týmů dle jejich umístění v základní části ligy.
Každý tým hraje 7 utkání. Bodový systém je opět čtyřbodový.
Po 7 zápasech se body z jednotlivých utkání sečtou, týmu č.1 se přičte 8 bodů,
týmu č.2 se přičte 7 bodů atd….
Celkové pořadí v tabulce určuje počet všech dosažených bodů.
V případě shody bodů rozhoduje vyšší průměr týmu.

