
 

Přihláška družstva do soutěže 
Podniková bowlingová liga družstev na Radavě 2022/2023 

 
 

 
 
 

          
Název družstva 

Vedoucí družstva 
Jméno a příjmení:          
 
Adresa:           
 
Telefon:       
 
e-mail       
 

Přihlášku doručte obratem nejpozději do 26. září 2022 do bowlingového centra Bowling 
RADAVA, Milady Horákové 37, na e-mail jikotab@radava.cz. 
 
Z propozic: 

PODNIKOVÁ bowlingová liga je sportovní soutěží 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 pracovišti nebo bez něho. Klíčovým kriteriem je zájem hrát bowling. 

PODNIKOVÁ bowlingová ligy se hraje od 12. září 2022 na drahách sportovního centra 
Bowling RADAVA, Milady Horákové 37 v Praze 7. Hraje se v podvečerních hodinách zpravidla 
v pondělí vždy jednou za čtrnáct dní.  

Právo účasti mají družstva, která předložila přihlášku a zaplatila vstupní poplatek. Liga 
probíhá jako soutěž čtyřčlenných družstev, na soupisce může být až osm osob.  

Soutěž je rozdělená na základní část a závěrečné finále. 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.  
Za každý soutěžní zápas hradí družstvo hrací poplatky ve výši 300 Kč. V průběhu jednoho 
hracího večera odehraje družstvo zpravidla 4 soutěžní zápasy.   

V průběhu celé ligové sezóny odehraje družstvo v závislosti na celkovém počtu účastníků 
50 – 60 zápasů. Hrací poplatky je možno uhradit vždy před zahájením hracího večera nebo 
souhrnně za celou ligovou sezónu. 
 

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 
 
 

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

     jikotab@radava.cz, www.radava.cz/miladka  
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