
 
Herní pravidla pro konání 

Pivní ligy družstev na Radavě 
 

Rok: Podzim 2022 / Jaro 2023 
 
Všeobecná ustanovení 
Pivní liga družstev je sportovní soutěží zájemců o bowling. Jejím záměrem je podpořit 
soutěžní hraní příležitostných a rekreačních hráčů a umožnit jim hrát soutěž družstev na 
drahách a za podmínek srovnatelných s podmínkami vrcholných soutěží České bowlingové 
asociace. 
 
Účastnická družstva mohou vznikat jako podnikové, školní, studentské nebo klubové týmy 
stejně jako týmy neformálních přátelských či kamarádských kolektivů. Jediným kriteriem 
výběru je zájem hrát bowling. 
 
Ročník 2021/2022 soutěže družstev se hraje na podzim 2022 a na jaře 2023 na drahách 
Bowlingu RADAVA v Praze. 
 
1.Vypisovatel:  
ZPA REAL, a.s. Milady Horákové 37, Praha 7. 
 
2. Organizátor: 
Bowling RADAVA, Milady Horákové 37, 170 00  Praha 7- Mgr. Jiří Kotáb Ph.D., tel.: 602 489 
860, E-mail jikotab@radava.cz 
 
3. Právo účasti: 
Právo účasti mají družstva, která předložila přihlášku s řádně vyplněnou soupiskou a zaplatila 
vstupní poplatek. Liga probíhá jako soutěž tříčlenných družstev, na soupisce může být 
maximálně šest osob. Statut hráče není ničím vymezen. O konečném zařazení družstva do 
soutěže rozhoduje vypisovatel na základě počtu přihlášených. 
 
4. Termíny soutěže: 
Soutěž se hraje dle rozpisu zpracovaného organizátorem na základě počtu a struktury 
přihlášek od 18. září 2022 zpravidla ve dvoutýdenních intervalech v neděli od 18 do 22 
hodin.  
 
5. Systém soutěže a pravidla:   
Soutěž je řízena organizátorem soutěže. www.radava.cz. Soutěž je nově rozdělena na 
základní část a závěrečné finále. 
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Základní část 
V základní části družstva dle předpisu hrají vzájemná utkání každý s každým ve skupině 
opakovaně (podzim - jaro). V rámci možností se po celkovém odehraném kole budou týmy 
na drahách střídat. O celkovém pořadí základní části v tabulce rozhoduje postupně celkový 
počet hlavních bodů, počet bodů daný sraženými kuželkami a výsledek vzájemných zápasů.  
 
Závěrečné finále 
Závěrečné finále rozdělí týmy do skupiny a o celkové vítězství a do skupiny o 7. místo.  
Do skupiny o celkové vítězství postoupí 6 nejlepších týmů ze základní části. Ty se utkají o 
celkové vítězství v soutěži ve dvou hracích večerech systémem každý s každým.  
Do skupiny o 7. místo postoupí zbývající týmy ze základní části a odehrají zápasy ve dvou 
hracích večerech zápasy o 7. a další místa dle předpisu (bude upřesněno dle přesného počtu 
přihlášených týmů) 
 
Pravidla 
Za družstvo hrají tři hráči postupně na jedné vylosované dráze dle soupisky, kterou vyplňují 
před utkáním. Během utkání není možné střídání hráčů. 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 remízu každé z družstev jeden bod, poražené 
družstvo nezískává žádný bod. Herní zvýhodnění je u juniorů a žen-hráček. Každá žena vnáší 
do hry 6 bodů. 
 
6. Úhrada: 
 Účastníci startují na vlastní náklady. 
 
7. Cena za hru:  
Družstva hradí 180 Kč za soutěžní zápas. Ostatní náklady a herní poplatky hradí partner 
soutěže a organizátor. Většinou týmy odehrají 5 soutěžních zápasů – 900 Kč za hrací večer.  
 
8. Ceny za umístění:  
Nejlepší družstva každého hracího dne jsou odměněna produkty partnera soutěže. Hraje se 
tzv. červená kuželka nebo její obdoba. 
 
Za pořadí po podzimní části obdrží týmy: 
a) Permanentky na bowling na Radavě v hodnotě 2700 / 1800 / 900Kč - první tři týmy (dle 

pořadí po posledním hracím večeru za podzim 2022) 
 

Za celkové pořadí v soutěž obdrží týmy: 
a) Poháry a medaile mistra soutěže (1. až 3. tým celkového pořadí). 
b) Permanentky na bowling do Radavy obdrží 1. tým 2 700 2. tým 1800 3. a 7. tým 900Kč. 

Ostatní týmy obdrží poukaz na hodinu tréninku zdarma. 
c) Všechny týmy odměny z produkce partnerů soutěže. 

 



12. Technická ustanovení 
1. Hraje se podle pravidel bowlingu, rozpisu soutěží a pokynů organizátora a rozhodčích 
2. Ke hře nastupují vždy tři členové družstva v pořadí podle formuláře záznamu hry, 

kterou předkládá organizátor, a vyplňují vedoucí družstev bezprostředně před hrou. 
3. Každý hráč má právo na jeden frejm (1x hod+dohoz) před první hrou na dráze 
4. Přihlášení do soutěže: Družstva se přihlašují do 18. září 2022. 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 10 min. před ohlášeným začátkem 
prvního utkání. 

b. Organizátor určí dráhové rozhodčí, vymezí hrací prostor, seznámí účastníky 
se systémem hry a místními pravidly chování (kouření, konzumace atd.) 

c. Družstva i jednotliví hráči jsou povinni dodržovat hrací rozpis, pravidla hry, 
místní pravidla a pokyny organizátora. 

d. V případných sporech rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže. 
 

Jiří Kotáb,  
Bowling RADAVA, Milady Horákové 37, 170 00 Praha 7 

      jikotab@radava.cz, www.radava.cz 
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