
Kyjská Bowlingová Liga 

Propozice pro 7.ročník 

 

Pojmy: 

• HDC: handikep… 8 pomocných bodů pro ženy a juniory do 15 let 

• Zápas: 10 framů 

• Hrací den: zkráceně „HD“ je turnaj odehraný v jeden den, 6 zápasů na tým 

 

Místo konání: 

Herna Bowling Kyje 

Prelátská 12 

190 00 Praha 9 – Kyje 

IČ: 25134345 

Tel.: +420 602 269 882 

Web: www.bowlingkyje.cz 

 

Tým: 

• Tým může mít neomezený počet hráčů 

• Na HD by měl tým nastoupit aspoň se 3 hráči, nicméně může nastoupit i s jedním či dvěma 

• Každý hráč odhází za 1 zápas 10 framů 

 

Systém hry v základní skupině: 

• 16 přihlášených týmu je rozděleno do dvou skupin (A a B) (viz tabulka níže) 

• každý tým v základní skupině nastoupí proti ostatním týmům ve skupině celkem 2x 

• na HD v daném termínu nastupují 4 týmy na předepsané dráhy 

• celý HD hrají proti sobě pouze dva týmy (tým 1 vs tým 2 a tým 3 vs tým 4) 

• každý tým v HD odehraje 6 zápasů 

• po každém odehraném zápasu si soupeři vymění dráhy 

 

 Skupina A  Skupina B 

A1 Berušky B1 Lucky Skrikes 

A2 Stovkaři B2 Velká Čtyřka 

A3 Žraloci B3 SK Slovan Ladies 

A4 Penta B4 SK Slovan 

A5 Matějové B5 Defekti 

A6 Dobrej Výběr B6 Upgrayedd 

A7 Amica B7 Flákači 

A8 Klikaři (odstoupili) B8 STB 

A9 GoGo   

 

Bodování základních skupin: 

• Body hráče: hráči proti sobě hrají vždy o jeden bod do statistiky hráčů, tedy za jednu hru hráč s větším 

náhozem včetně HDC získává 1b, hráč s menším náhozem má 0b. Při remíze získávají oba hráči 0,5b. 

• Body hráčů: po odehrání zápasu se body hráčů sčítají. Dle celkového náhozu pak může tým získat navíc ještě 

2b za vyšší nához nebo 1b za remízu. Tyto body patří do statistiky týmů jako další rozhodující faktor při 

stejném počtu bodů týmu. 

• Bod za zápas (body týmu): týmy proti sobě hrají vždy o jeden bod do statistiky týmů, který je určen na základě 

celkového součtu bodů hráčů. Vítězný tým získává 1b, poražený 0b a za remízu oba 0,5b. 

 

 

 

http://www.bowlingkyje.cz/


Příklad 1: 

V týmu 1 vyhráli 2 hráči nad soupeři a jeden prohrál, celkový nához mají vyšší než tým 2. 

Body hráčů týmu 1 = 4 b (1 + 1 + 0 + 2 za vyšší celkový nához) 

Bod za zápas týmu 1 = 1 b 

Bod hráčů týmu 2 = 1 b 

Bod za zápas týmu 2 = 0 b 

 

Příklad 2: 

V týmu 1 vyhrál 1 hráč nad soupeřem, jeden prohrál a jeden remízoval. Celkový nához mají stejný jako tým 2. 

Body hráčů týmu 1 = 2,5 b ( 1 + 0 + 0,5 + 1 za stejný celkový nához) 

Bod za zápas týmu 1 = 0,5 b 

Bod hráčů týmu 2 = 2,5 b ( 0 + 1 + 0,5 + 1 za stejný celkový nához) 

Bod za zápas týmu 2 = 0,5 b 

 

Zápis: 

• Zápis náhozů, HDC a bodů se provádí do formulářů, které týmy dostanou před zahájením prvního zápasu. 

• Nedomluví-li se týmy jinak, zápis hráčů provedou jako první hosté a teprve potom domácí. 

• Vyplněné zápisy na konci HD nechají týmy na herně, kde si je vedení KBL vyzvedne a nebo vedení zašlou fotku 

vyplněného formuláře emailem. 

 

Střídání hráčů: 

• Před každým zápasem je možné hráče střídat či změnit jejich pořadí v zápase 

• Střídání hráčů během zápasu není dovoleno. Výjimkou je, dojde-li ke zranění hrajícího hráče. 

 

Náhradníci: 

• Tým může za chybějícího hráče přijmou jakéhokoliv náhradníka, který však není v jiném tým KBL 

• Náhradníci, kteří budou nastupovat i v Play Off musí mít v základní skupině odehráno minimálně 6 HD s tím, že 

v každém odehraje minimálně 1 zápas 

 

Termíny hracích dnů: 

• Termíny HD stanovuje vedení KBL 

• Náhradní termíny si zařizují sami týmy ve spolupráci s hernou a následně o tom pouze informuje vedení KBL a 

to nejpozději den před původně plánovaným HD 

 

Příklad: 

1) 12.12.2017 má nastoupit Tým 1 / Tým 2 a Tým 3 / Tým 4 

2) Tým 4 z jakýchkoliv důvodů nemůže v daný HD nastoupit, takže 12.12.2017 své zápasy odehraje pouze 

Tým 1 / Tým 2 

3) Tým 4 se s Týmem 3 (tedy svým soupeřem pro daný HD) domluví na náhradním termínu, který si na 

herně zajistí 

4) Tým 4 informuje vedení KBL o změně termínu nejpozději 11.12.2017 

 

Play Off (PO): 

• podle získaných bodů v základní skupině jsou týmy seřazeny pro Play Off 

• PO se odehraje vyřazovacím způsobem 

 

Bodování v PO: 

• V Play Off jsou bodováni pouze hráči a to stejným způsobem jako v základních skupinách 

 

 

 

 



Informace: 

• Veškeré informace podává vedení KBL prostřednictvím Facebooku (KBL Kyje) a webu 

http://cemada.m-software.cz, případně telefonicky či SMS. 

 

Vedení KBL: 

• Andrej Paračka (vrchní velitel); tel.: +420 731 859 069; e-mail: barry022@post.sk 

o Organizační záležitosti 

o Facebook 

• Miroslav Adamec (poskok); tel.: +420 737 474 917; e-mail: cemada@m-software.cz 

o Tabulky, tabulky a zase tabulky 

o Web http://cemada.m-software.cz 
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