PROPOZICE NOVOMĚSTSKÉ LIGY V BOWLINGU - 20017/18
1. Týmy a jejich kapitáni:
1. STS Chvojkovice Brod
2. ENPEKA
3. E.ON
4. DREAM TEAM
5. RACOM TEAM
6 .Pacienti Dr.Chocholouška
7. Transformátoři
8. Brožkův kopec

Lukša Ivan
Unčovský Ladislav
Soldán Miroslav
Drdla Jiří
Humlíček Petr
Dutka Petr
Kuchta Josef
Žák Martin

777818604
606616904
733670450
606787259
606 691 032
731653233
776114462
606738266

luksa@diamo.cz
uncovsky.l@enpeka.cz
miroslav.soldan@eon.cz
jiri.drdla@centrum.cz
petr.humlicek@racom.eu
dutka@dpstavebniny.cz
kuchtajosef@seznam.cz
martin.zak@unet.cz

2 . Hrací systém:
Tříkolově každý s každým.Každý tým odehraje 21 zápasů .
Před prvním zápasem odevzdá každý tým soupisku se 6 hráči,kterým se bude počítat průměr do pořadí
jednotlivců. Po dohodě kapitánů mohou nastoupit za tým i další hráči, nebudou se ale počítat do
pořadí jednotlivců a dalších vyhodnocovaných cen.
Do zápasu nastoupí za každý tým čtyři hráči ( střídání hráčů po napsání zápisu o utkání už nebude
možné ). Zápis jako první vyplní domácí mužstvo, v odvetných zápasech obráceně a ve třetím kole zápis
jako první vyplní lépe postavené mužstvo. Zápas se skládá ze tří kol, v každém kole hrají hráči, kteří
nastoupí proti sobě na dráze o bod, který získá hráč s více shozenými kuželkami ( v případě remízy
získá každý hráč 0,5 bodu ), tým který nahází v daném kole více kuželek získá další dva body.
( v případě remízy, každý tým jeden bod ), celkem se hraje v každém kole o šest bodů.
Za celý zápas se hraje o 18 bodů.
Ženy a junioři mají handicap + 10 kuželek.
Odložené zápasy se musí odehrát nejpozději do 14 dnů po původním termínu, den dohrávky si
domluví hráči s hl.rozhodčím.
3. Rozhodčí:
Jako rozhodčí působí kapitáni obou družstev.
V případě, že se kapitáni nedomluví a v případě závažných problémů, rozhoduje hl.rozhodčí.
4. Hrací den:
Každé úterý od 17,30 – 21,30 hod. Začíná se 10.10.2017, plánované ukončení 27.3.2018.
Nehraje se 5.,12.,19. a 26.12.2017
Vyhlášení výsledků spojené s turnajem o mistra bowlingové ligy proběhne 6.4.2018 v 17,00 hod.
5. Průběžné pořadí:
Celkovým vítězem se stává družstvo s nejvyšším ziskem bodů. V případě rovnosti rozhoduje vyšší
dosažený průměr družstva ze všech utkání ( do průměru se počítá celkový nához družstva za hrací den )
6. Ceny:
Tři nejlepší družstva obdrží poháry,diplomy, věcné ceny. Věcné ceny obdrží i tři hráči s nejvyšším
průměrem (musí odehrát min. 42 her). Oceněn bude i nejvyšší nához týmu za 1 hru, nejvyšší nához
jednotlivce a nejužitečnější hráč ligy ( získá nejvíce bodů pro tým ).
7. Vklad do soutěže:
Podmínkou účasti je úhrada vkladu ve výši 5 700,- Kč před zahájením soutěže ( před prvním zápasem)
hotově nebo na fakturu (sdělte způsob úhrady a dodejte podklady pro fakturaci).

