Propozice pro 7.ročník VABL
2012/2013
(předběžná verze)

1.Pořadatel soutěže
Bowling bar Varnsdorf (Mišková Sabina)
Husova 2701
Varnsdorf 407 47
Tel.: +420 412 370 093
2.Seznam družstev
Bude vyvěšen na nástěnce v Bowling bar Varnsdorf.
(popř na nic-moc.borec.cz)
3.Právo účasti
Právo účasti mají družstva uvedená v seznamu. Za družstva mohou nastoupit pouze hráči a
hráčky zapsaná na soupiskách výše uvedených družstev. Na soupisce může být zapsáno
maximálně 10 bowlerů. Soupisky družstev se odevzdávají před začátkem ligy(začátek ligy určí
pořadatel).
4.Systém soutěže
Hrací dny jsou v neděli a v pondělí a to v předem určený datum
a čas(rozpis všech zápasů dostanou kapitáni na srazu před zahájením ligy). Odložit nebo
předehrávat zápasy lze maximálně 4 za sezonu! Přeložený zápas je nutno odehrát do jednoho
týdne od daného termínu!Změny je nutno nahlásit pořadateli VABL! Družstva nastupují k
zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze - v průběhu hry není možné střídání hráčů. Trojice
nastupuje ke hře v pravidelném pořadí uvedeném v sestavě družstva v zápisu o utkání(před
utkáním vyplní sestavu družstva kapitán, popř. člen družstva). Zápas se hraje na dvou drahách
a po 1.kole se dráhy mění. V případě, že se jedno z družstev nedostaví v určený čas, bude po
10 minutách zápas zahájen a do tabulky v “náhozu týmu“ mu bude připsána nula. Při neúplné
sestavě trojice mají zbývající hráči(hráč) právo i tak odehrát zápas a do tabulky v “ náhozu
týmu“ mu bude připsán počet shozených kuželek.
Bodování družstev: vítězné družstvo obdrží 2 body, poražený zůstává bez bodu. V případě
remízy si družstva odnesou po bodu. O pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. celkový průměr(na
2 desetinná místa) sražených kuželek ve všech zápasech týmu, 3. vzájemný zápas týmů, pokud
mají shodný průměr
.
Nadstavbová část (velké finále): družstva umístěná po základní části 1.- 6.místě hrají velké
finále o mistra ligy sytémem “každý s každým”. Na počátku se družstvu umístěnému po
základní části 1.místě připíše 6 bonusových bodů, družstvu 2.místě se připíše 5 bodů, družstvu
3.místě se připíše 4 bodů, družstvu 4.místě se připíše 3 body, družstvu 5.místě se připíše 2
body a družstvu 6.místě se připíše 1 bod.
Nadstavbová část (malé finále): družstva umístěná po základní části 7.- 12.místě hrají malé
finále útěchy sytémem “každý s každým”. Na počátku se družstvu umístěnému po základní
části 1.místě připíše 6 bonusových bodů, družstvu 2.místě se připíše 5 bodů, družstvu 3.místě
se připíše 4 bodů, družstvu 4.místě se připíše 3 body, družstvu 5.místě se připíše 2 body a
družstvu 6.místě se připíše 1 bod.
Družstvo umístěné na 13.místě již nehraje.

5.Místo konání
Bowling bar Varnsdorf
Husova 2701
6.Rozlosování zápasů
Rozlosování bude provedeno podle Bergerových tabulek(v případě potřeby bude rozlosování
uzpůsobeno).
7.Úhrada účastnických poplatků
Každé startující družstvo uhradí startovné ve výši 1000Kč. Startovné je splatné buď na základě
faktury splatné před zahájením prvního zápasu VABL, nebo v hotovosti pořadateli soutěže.
Dále družstvo hradí za každý odehraný zápas pronájem dráhy, tato částka se platí v den konání
zápasu.
Rozpočet ligy bude před začátkem soutěže prezentován kapitánům všech týmů.
8.Základní předpisy
Hraje se v čisté a suché bowlingové nebo sportovní obuvi. Hraje se se zapnutými přešlapy.
Kuželky se započítávají dle počítače skore (platí i shozená kuželka ze žlabu). V případě
poruchy je nutno nahlásit pořadateli chybu a ten zajistí přepočet kuželek - buď ručně nebo na
notebooku.
9.Trénink
Každý hráč hrajícího družstva má právo na dva “framy” (2hody+dohozy) před každou první hrou
zápasu a jeden “frame” po výměně drah.
10.Nesportovní chování :
Hráč nerespektuje rozhodnutí oprávněných osob.
Hráč zjevně ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží.
Hráč se posadí na svod nebo zásobník koulí.
Vstoupí-li hráč do hracího prostoru v době, kdy v něm je hrající hráč.
Hráč není připraven ke koulení ve stanoveném pořadí.
Hráč nepřiměřeně odkládá hod koule, pokud automatický stavěč je připraven registrovat
poražené kuželky – nebo jinak zdržuje hru.
Fotografování s bleskem.
Je zakázáno kouření nebo konzumace v hracím prostoru!
11.Ocenění družstev a jednotlivců
Nejlepší tým se stává Mistrem Varnsdorfské amatérské bowlingové ligy a získá pohár a
věcné ceny. Ostatní týmy budou oceněny poháry a cenami.
Zároveň budou oceněni tři nejlepší jednotlivci a nejvyšší nához ligy v jednotlivcích.
Podpis kapitánů:

