Bowlingová liga týmů
Historie soutěže
Hraje se od roku 2003 a to každý rok 2 ročníky:
- jaro (tj. únor-červen)
- podzim (tj. září-leden)
Právě teď probíhá 32.ročník této soutěže.
Tým se může přihlásit buď do soutěže (jsou to naše názvy):
- Profi (hrají 4 hráči),
- Amatér (může hrát až 8 hráčů)

Podmínky účasti
1) Přihlásit se do určeného termínu ve Sportcentru ve Vysokém Mýtě.
2) Nahlásit libovolný název týmu.
3) Zaplatit startovné v určené výši na jednotlivé období do 30 dnů od zahájení ligy
(pokud chcete vystavit fakturu atd., domluvit se s obsluhou Sportcentra).
4) Dobrá nálada a chuť se bavit!!

Základní údaje a pravidla soutěže - „Profi“
1) Hraje se na 9 kol (her) v určeném období (jaro-podzim).
2) Hrají vždy 4 hráči (v případě zranění hráče může hru případně dohrát přítomný
náhradník. Započítávají se vždy 3 nejlepší výsledky na dráze (jeden se škrtá) a součet
obou drah je konečný výsledek týmu v jednotlivém kole (hře).
3) Minimální počet hráčů na kolo (hru) jsou 3 hráči.
4) Za den lze odehrát maximálně 2 kola (hry).
5) Hrací čas si tým domlouvá s personálem Sportcentra, který vám na tento čas rezervuje
dráhy.
6) Při příchodu oznamte personálu, že budete hrát jednu nebo dvě hry (nelze oznámit dvě
hry a potom hrát jenom jednu hru, protože vám to dnes nejde!! Naopak, pokud je volno
a oznámíte, že budete hrát jednu hru a následující hodina je volná, můžete hrát hry dvě!
V případě, že hrajete jednu hru, zbývající čas (2 dráhy x 30 min.) se doplácí.
7) Pokud tým nestihne odehrát na jedné dráze potřebný počet kol, započítává se výkon
v tu dobu odehraný (v žádném případě se nehraje nová hra).
8) Jeden hráč může v jednom ročníku nastoupit za jeden tým „Profi“ ligy a maximálně za
jeden tým „Amatérské“ ligy. Nelze hrát za dva týmy v jednotlivé lize.

Základní údaje a pravidla soutěže - „Amatér“
1) Hraje se na 9 kol (her) v určeném období (jaro-podzim).
2) Může hrát až 8 hráčů na 2 drahách (4 + 4), v případě zranění hráče může hru případně
dohrát přítomný náhradník. Na jedné dráze hrají 4 hráči a na druhé dráze hrají 4 hráči.
Po 30 minutách se dráhy střídají. Započítávají se vždy 3 nejlepší výsledky na dráze
(jeden se škrtá) a součet nejlepších výsledků obou drah je konečným výsledkem týmu
v jednotlivém kole (hře).
3) Minimální počet na kolo (hru) jsou 3 hráči.
4) Za den lze odehrát maximálně 2 kola (hry).
5) Hrací čas si tým domlouvá s personálem Sportcentra, který jim na tento čas rezervuje
dráhy.
6) Při příchodu oznamte personálu, že budete hrát jednu nebo dvě hry (nelze oznámit
dvě hry a potom hrát jenom jednu hru, protože nám to dnes nejde!! Naopak, pokud je

volno a oznámíte, že budete hrát jednu hru a následující hodina je volná, můžete hrát
hry dvě!
7) Pokud tým nestihne odehrát na jednotlivé dráze potřebný počet kol, započítává se
výkon v tu dobu odehraný (v žádném případě se nehraje nová hra).
8) Za tým může nastoupit jeden hráč z „Profi“ ligy.
9) Stejný hráč nemůže hrát ve dvou týmech v této lize.

Upozornění!!!
Nezapsání kuželky (lek) na výsledkové tabuli není důvodem k anulování hry. Pouze ve
výjimečných případech po zapsání námitek v zápise a potvrzení více závad personálem mohou
pořadatelé nařídit novou hru.
Závady nezapisování, nestavění atd. hlaste personálu Sportcentra. Vedení soutěže může
povolit v prokazatelných případech výjimku, případně nařídit novou hru.

Hrací dny
Oficiální hrací dny pro ligu jsou pondělí-čtvrtek a neděle. Ve výjimečných případech lze
domluvit s personálem, pokud je volno, i pátek a sobotu!!!

Vyhlášení výsledků a předání cen
Vždy poslední úterý v červnu a lednu v 18 hodin.

Vedení soutěže
Vedoucí soutěže: Jiří Kovařík st., 603 851 614, jiri.kovarik@tsvmyto.cz
Organizátor na provozovně: Vladimír Filipi ml., 702 438 544, sportcentrum.vm@seznam.cz

