Propozice Ligy jednotlivců v herně bowlingu Bowling Jadran
5.vydání ( 3.1.2019 )
1. Účastníci
Bowlingová liga jednotlivců je turnajem pro registrované i neregistrované hráče a
hráčky
(dále jen „hráče“). Počet hráčů určuje pořadatel vždy na oznámený ročník soutěže.
2. Prezence
Hráči jsou povinni dostavit se k hracímu dni nejméně 15 minut před stanoveným
začátkem daným rozlosováním ligy.
3. Jak se bude hrát.
Hráčům je losem určeno evidenční číslo, podle kterého jsou určovány starty
v jednotlivých hracích dnech. Hraje se v období podzim – jaro. Na jaře 5-8 hracích
dnů a na podzim 7nebo 4. Celkem vždy 12 hracích dnů.
Hracím dnem je vždy středa. Začátky hracího dne určují pořadatelé. Počet
hráčů a termíny budou prezentovány na internetu: www.bowlingvostrave.cz.
Hráč hraje pod evidenčním číslem, svým jménem a příjmením. Na dráhu nastupují
dva hráči, kteří svedou vzájemný souboj. Na dráhy nastupují hráči tak, jak určí
pořadatel ligy. Vyhrávající hráč získává 2 body, remíza oba hráči 1 bod, prohra 0
bodů. Konečné pořadí hráčů v lize určuje:
a) vyšší počet získaných bodů ze vzájemných zápasů
b) vyšší průměr ze součtu bodů /sražených kuželek/ za všechny hrací dny.
Průměr se počítá na dvě desetinná místa.
4. Kontumace zápasů
Hráči, který se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k hracímu dni, budou všechny zápasy
herního dne zrušeny! 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 80 bodů. Při
neúčasti obou hráčů dle losu, bude oběma hráčům započteno skóre 80 bodů a 0
bodů do tabulky. Hráč, který se nedostaví k hracímu dni, bude umožněno nastoupit
do dalšího hracího dne jenom po zaplacení částky 150 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 této ligy a náhradník může nastupovat
jenom za jednoho hráče ligy. Využít náhradníka je možno jenom jednou v podzimní
části ligy a 2x v jarní části ligy. Náhradník se musí prokázat jakýmkoliv platným
dokladem. Pořadatel může náhradníka pro nesplnění podmínek bez odůvodnění
odmítnout. Potom má hlavní hráč ligy zápasy herního dne zrušeny. Náhradník v
případě startu uhradí startovné dle propozic ligy.
6. Zápisné a startovné
Zápisné ligy na celou sezónu 2012 – 2013 činí 400 Kč je nevratné a hráči musí toto
zápisné zaplatit nejpozději v den prvního hracího dne. Hráči se do soutěže
registrují na www.obsazovačky.cz. Každý hráč je povinen při registraci zadat
všechny kontaktní údaje. Hráči se registrují závazně a registrací potvrzují souhlas s
propozicemi ligy. Startovné hracího dne ligy činí 330 Kč.
7. Odměny
Všichni hráči budou po posledním hracím dni ligy při slavnostním vyhlášení
odměněni podle jejich umístění v tabulce. V závislosti na vývoji a finančních
možnostech soutěže budou uděleny věcné ceny. Hráč, který z jakýchkoliv důvodu

odstoupí ze soutěžního ročníku ligy, ztrácí nárok na odměnu, pokud pořadatel
nerozhodne jinak.
8. Místo konání ligy
Šestidráhový bowling s automatickými stavěči a skoringovým systémem Qubica,
areál Jadran,
Bowling Jadran, 1. Máje 155, Frýdek-Místek.
10. Zákazy a sankce.
Během ligy platí v prostorách herny zákaz kouření a nadměrné užívání alkoholických
nápojů. Pořadatel turnaje má právo následujících sankcí při nedodržení propozic ligy,
popř. nesportovním chováním:
- napomenutí
- zrušení výsledků hracího dne tak, jako by se účastník bez náhradníka nezúčastnil
- vyloučení ze soutěže
11. Právo změn
Pořadatel má právo provést změny v propozicích ligy, včetně odvolání celé soutěže
nebo jednotlivého hracího dne. Rozhodnutí pořadatelů je konečné.
12. Platnost předpisů a řádů
Liga jednotlivců v herně Jadran se řídí těmito předpisy a řády:
a) propozice LIGA 1+1 sezóna 2019
b) obecná pravidla soutěžní hry bowling.
13. Pořadatelé a kontaktní osoby
Na veškeré dotazy týkající se této soutěže odpoví organizátor soutěže:
Jan Jelínek Tel.: 603416066, e-mail: pcservis@pcservis.cz
V Ostravě dne 3.1.2019
Jan Jelínek v.r.
Ředitel soutěže.
Dodatek k propozicím platný od 6.3.2017.
Dodatek k propozicím LIGA 1+1 pro rok 2017 s názvem Průměrovaný výkon.
Vážení kolegové, bowlingoví hráči a nadšenci. Během 4. ročníků soutěže LIGA 1+1 jsem vždy bojoval
s nesouladem ve výkonnosti náhradníků. Stávalo se, že přišel náhradník a zlepšil svým výkonem pozici
hráče, který by normálně takových výsledků nedosáhl. Tím byli poškozováni všichni ostatní hráči,
kteří poctivě odehráli celou soutěž. Proto, aby k těmto nesrovnalostem nedocházelo, doplňuji
propozice o dodatek s názvem: Průměrovaný výkon. Určitě se vám bude lépe hrát s pocitem rovného
přístupu ke všem soutěžícím.
Odůvodnění:
Vzhledem tomu, že výkonnost jednotlivých účastníků soutěže je poměrně vyrovnaná, vzniká problém
v případě nasazení náhradníka, který je výkonnostně (dosahovaným průměrným náhozem) výrazně
výše než běžný průměr soutěžících. V případě zástupu náhradníka, by byli ostatní soutěžící
znevýhodněni a hráč zastupovaný, zvýhodněn vyšším dosahovaným náhozem náhradníka. Aby
k tomu nedocházelo, uplatní se pravidlo průměrně dosahovaného výsledku (Celkový průměr na hru
viz. celkové výsledky). Pravidlo spočívá v zapsání každé nahrazované hry pouze dosaženým celkovým
průměrem. V případě, že tento nebude dosažen, zapíše se skutečný počet sražených kuželek. Tímto
opatřením nedosáhne zastupovaný hráč lepších výsledků než je jeho skutečný průměrný výkon. Pro
stanovení celého čísla se použije zaokrouhlování. Od 0,50 na hodnotu celou nahoru. Od 0,49 dolů.

