Rozpis
PODNIKOVÉ BOWLINGOVÉ LIGY
na Radavě

Sezóna: 2018/2019
Všeobecná ustanovení
PODNIKOVÁ bowlingová liga je sportovní soutěží reprezentantů podniků nebo pracovních
kolektivů - zájemců o bowling. Družstva reprezentují jednotlivé podniky nebo jejich
organizační jednotky, jednotlivá pracoviště, zaměstnanecké odbory, případně i neformální
přátelské či kamarádské kolektivy se vztahem k podniku nebo pracovišti. Klíčovým kriteriem
ovšem je zájem hrát bowling.
1. Místo, termín a čas konání
Nový soutěžní ročník PODNIKOVÉ bowlingové ligy se hraje od září 2018 do května 2019 na
drahách centra Bowling RADAVA, Milady Horákové 37 v Praze 7.
Hraje se v podvečerních hodinách zpravidla od 18 hodin v pondělí nebo v úterý vždy jednou
za čtrnáct dní. Hraje dle rozpisu zpracovaného organizátorem na základě počtu případných
preferencí družstev.
2. Organizátor:
Bowling RADAVA, Milady Horákové 37, 170 00 Praha 7- E-mail: miladka@radava.cz
3. Právo účasti:
Právo účasti mají družstva, která předložila přihlášku s řádně vyplněnou soupiskou před
prvním zápasem zahajovacího kola. Liga probíhá jako soutěž čtyřčlenných družstev, na
soupisce může být až osm osob.
4. Systém soutěže:
Soutěž je řízena organizátorem PODNIKOVÉ bowlingové ligy. Rozlosování jednotlivých
zápasů bude provedeno organizátorem. O výsledcích budou neprodleně informování vedoucí
družstev a rozpis bude též k dispozici na stránkách www.radava.cz.
Družstva hrají dle předpisu vzájemná utkání každý s každým ve skupině. Za družstvo
nastupují ke hře čtyři hráči postupně na jedné vylosované dráze dle soupisky, kterou vyplňují
před utkáním. Během utkání není možné střídání hráčů. Každá žena nastupující do hry přináší
družstvu bonus 6 bodů. Vítězem utkání je družstvo, které v utkání docílí vyšší celkový součet
bodů ze hry. Do tabulky stanovující celkové pořadí získává družstvo za vítězství v utkání dva
body, za remizu každé z družstev jeden bod, poražené družstvo nezískává žádný bod.

O celkovém pořadí v tabulce rozhoduje postupně celkový počet hlavních bodů, počet bodů
daný sraženými kuželkami a výsledek vzájemných zápasů.
5. Náklady na hru a členský účastnický poplatek:
Každé družstvo hradí hrací poplatky ve výši 200 Kč za odehraný zápas. V průběhu jednoho
hracího večera odehraje družstvo zpravidla 4 soutěžní zápasy. V průběhu celé ligové sezóny
odehraje družstvo v závislosti na celkovém počtu účastníků 15-20 hracích večerů. Hrací
poplatky je možno uhradit vždy před zahájením hracího večera nebo souhrnně za celou
ligovou sezónu.
7. Ceny za umístění
Pohár pro mistra PODNIKOVÉ bowlingové ligy
1.permanentka na bowling v hodnotě 8 000,-Kč
2.místo-permanentka na bowling v hodnotě 5000,-Kč
3.místo-permanentka na bowling v hodnotě 3000,-Kč
a všechna další družstva obdrží poukazy na trénink na příští sezónu
8. Technická ustanovení
1. Hraje se podle pravidel bowlingu, rozpisu soutěží a pokynů organizátora a rozhodčích
2. Ke hře nastupují vždy čtyři členové družstva v pořadí podle formuláře záznamu hry,
kterou předkládá organizátor a vyplňují vedoucí družstev bezprostředně před hrou.
3. Rozcvičení. Každý hráč má právo na jeden frejm (hod+dohoz) před první hrou na
dráze
4. Přihlášení do soutěže: Družstva se přihlašují přímo na herně Bowling RADAVA,
Milady Horákové 37, prostřednictvím webových stránek www.radava.cz/miladka,
nebo na e-mail miladka@radava.cz.
Přihlášku je třeba doručit organizátoru
PODNIKOVÁ bowlingové ligy nejpozději do 4. září 2018. Formulář přihlášky je
současně soupiskou družstva. Družstva vystupují pod jménem, které si sami zvolí.
5. Povinnosti:
a.
Družstvo je povinno se prezentovat organizátoru soutěže v hrací den v herně,
kde soutěž probíhá, nejpozději 15 min. před ohlášeným začátkem prvního
utkání.
b.
Družstva i jednotliví hráči jsou povinni dodržovat hrací rozpis, pravidla hry,
místní pravidla a pokyny organizátora.
c.
V případných sporech rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

V Praze 27. srpna 2018
Milan Kotáb
RADAVA, Milady Horákové 37, 170 00 Praha 7
miladka@radava.cz, www.radava.cz

