
 

 
 

 

 

 

PROPOZICE 
 

Městské Mistrovství ABL 
 

Regionální Mistrovství ABL 

 

 

 

 
 
 



Region střední & jižní Morava 
               

1. Hlavní pořadatel soutěže 

Karel Kutina 

Bowling Magazín ČR 
SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. 

Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6  

Tel: 608 862 698, E-mail : info@bowlingweb.cz 

 
Pořadatel Mistrovství regionu: Petr ROUBALÍK (739 205 579, petr.roubalik@volny.cz) 

 

  

2. Účastníci, rozdělení Mistrovství 
 

Městská Mistrovství ABL jako kvalifikace pro Mistrovství regionu:  

Každý hráč ABL se může od roku 2010 ucházet o 3 individuální tituly. Nejnižším stupněm je Městské 

Mistrovství ABL, které slouží zároveň jako kvalifikace pro Mistrovství Regionu. Pro každý region bude 

vypsáno několik Městských Mistrovství – záleží na počtu center a počtu hráčů, kteří v příslušných centrech 

hrají ABL. Do městského Mistrovství je možné, aby se přihlásil jakýkoliv hráč, který odehrál alespoň jednu 

hru v příslušném regionu ABL. Městské Mistrovství ABL se uskuteční většinou v týdnu před konáním 

Mistrovství regionu a vypsaná centra a tím i o jaké Tituly měst se bude bojovat, najdete níže v článku 7. 

 

Přímý postup do Mistrovství regionu: 

Do regionálního Mistrovství střední & jižní Morava postupuje přímo 5 hráčů + 2 hráčky a to dle 

průměrového regionálního žebříčku hráčů ABL, s tím, že hráč musí mít odehráno nejméně 12 her a hráčka 

10 her. Do těchto průměrů se již nepočítají žádné barážové hry. (žebříček najdete pod svým regionem 

v záložce statistiky na www.ablweb.cz ). V případě, že hráč či hráčka přímo postupující do Mistrovství 

regionu účast odmítne, volné místo se přesune na rozšíření postupových míst z Městských Mistrovství.  

 

3. Systém Městských Mistrovství (kvalifikace pro Mistrovství regionu)  
 

Každé Městské Mistrovství se hraje minimálně na součet 6 her (pokud místní pořadatel nerozšíří Mistrovství 

o finálové zápasy – v tom případě bude včas oznámeno a uvedeno v propozicích). Dle celkového součtu 

bodů z 6 her ze všech odehraných Městských Mistrovství do Mistrovství regionu postupuje nejlepších 21 

hráčů a nejlepších 8 hráček. Soutěž je hrána bez možnosti re-entry startů (každý hráč má možnost pouze 

jednoho bloku 6 her). Do Městského Mistrovství se může přihlásit jakýkoliv hráč, který v regionu ABL 

odehrál alespoň jeden soutěžní zápas. Hraje se na páru drah a po odehrání 3 her si hráči na páru dráhy 

vymění, dráhy si hráči při prezentaci vybírají.  

 

4. Vyhodnocení doplňkových soutěží 
 

V rámci odehrání 6 her všech Městských Mistrovství v regionu budou vyhodnoceny dvě dodatkové soutěže: 

Hráči kategorie B (hráči a hráčky s průměrem pod 160 ze základní části ABL) – po odehrání všech 

Městských Mistrovství bude vyhodnoceno separátní pořadí hráčů Kategorie B – vyhodnoceni budou 

automaticky první 3 nejlepší hráči. 

. 

5. Systém Mistrovství regionu  

 
Do regionálního finále se kvalifikuje celkem 26 hráčů a 10 hráček. 

Hraje se na páru drah AMERIKOU a dráhy si hráči při prezentaci losují.  

 

1. kolo muži: finalisté odehrají 4 hry, do druhého kola postupuje 16 hráčů 

2. kolo muži: druhé kolo se hraje systémem play-off na součet 3 her (16 proti 1, 15 proti 2 atd.) 

3. kolo muži: zde hraje 8 hráčů opět na součet 3 her v play-off 

4. kolo muži: poslední 4 hráči hrají play-off již jen na součet dvou her 

5. kolo muži: finálový zápas mezi dvěma hráči se hraje také na součet 2 her  

 

1. kolo ženy: finalistky odehrají 4 hry, do druhého kola postupuje 8 hráček 

2. kolo ženy: druhé kolo se hraje systémem play-off na součet tří her (8 proti 1, 7 proti 2) 

3. kolo ženy: poslední 4 hráčky hrají play-off již jen na součet dvou her 

4. kolo ženy: finálový zápas mezi dvěma hráčkami se hraje také na součet 2 her 

 

Pozn.: o 3. místě v pořadí rozhoduje celodenní průměr hráče či hráčky 
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6. Časový harmonogram Mistrovství regionu 

 

1. kolo - Kvalifikace muži a ženy: runda č. 1 od 9:00 do 10:30 – 6 drah 

Mazací pauza 10:30 – 10:45  

1. kolo - Kvalifikace muži a ženy: runda č. 2 od 10:45 do 12:15 – 6 drah 

Mazací pauza 12:15 – 12:30 

1. kolo - Kvalifikace muži a ženy: runda č. 3 od 12:30 do 14:00 – 6 drah 

Mazací pauza 14:00 – 14:15 

2. kolo muži - osmifinále: od 14:15 do 15:15 – 6 drah 

2. kolo muži - osmifinále + 2. kolo ženy - čtvrtfinále: od 15:15 do 16:15 – 6 drah 

3. kolo muži - čtvrtfinále: od 16:15 do 17:15 – 4 dráhy 

4. kolo muži - semifinále + 3. kolo ženy - semifinále: od 17:15 do 17:55 – 4 dráhy 

Finále muži a ženy: od 18:00 do 18:40 – 2 dráhy 

 

Předpokládané ukončení v 19:00 hodin 

 
7. Datum a místo konání Mistrovství regionu + Mistrovství Měst 

 
Městská Mistrovství jsou vypsána v těchto centrech: 

Mistrovství Olomouc – Bowland Šantovka Olomouc 

Mistrovství Holešov – Bowling Club Holešov 

Mistrovství Tišnov – Xbowling Tišnov 

 

 

 

Hrací rundy a termíny Mistrovství vypsaných měst – viz www.ablweb.cz  nebo www.obsazovacky.cz  

 

Mistrovství regionu se koná : 8.6.2019 (sobota) v bowling centru: Xbowling Tišnov 
 

Obsazovačku na Městská Mistrovství + na Mistrovství regionu najdete na www.ablweb.cz nebo na 

www.obsazovacky.cz  

 

8. Oprávnění startu v Městském Mistrovství  
 

Oprávnění startovat v jednom z Městských Mistrovství mají hráči, kteří odehráli alespoň jednu hru v některé 

z regionálních lig ABL. Každý hráč může odehrát pouze jedno Městské Mistrovství. 

 

9. Účastnický poplatek 
 

Městské Mistrovství: 400,- Kč                                          

Mistrovství regionu: 450,- Kč 

V případě postupu hráče do ABL Mistrovství ČR: ZDARMA                                       
 

10. Ocenění hráčů ve všech Městských Mistrovství 
 

Každé Městské Mistrovství bude rozděleno na kategorii mužů, žen (+ doplňkové soutěže kategorie B), ceny 

budou vždy připraveny pro první 3 hráče z každé kategorie (v případě účasti méně jak 5 hráčů v kategorii se 

bude vyhlašovat pouze 1. místo a v případě přihlášení pouze 2 hráčů a méně se kategorie na úrovni města 

vyhlašovat nebude – výsledky se budou ale počítat do společného regionálního pořadí pro případný postup 

hráče (hráčky) na Mistrovství regionu) 

 

1. místo muži: plaketa + titul Městského Mistra ABL  

2. místo muži: plaketa   

3. místo muži: plaketa 

Dle společného pořadí ze všech Mistrovství nejlepších 21 hráčů postupuje do Mistrovství regionu 

 

1. místo ženy: plaketa + titul Městské Mistryně ABL 

2. místo ženy: plaketa   

3. místo ženy: plaketa 

Dle společného pořadí ze všech Mistrovství nejlepších 8 hráček postupuje do Mistrovství regionu  

 

1 - 3. místo kategorie B: plaketa 

 

Pozn.: V případě, že mezi postupujícími hráči do Regionálního Mistrovství jsou hráči, kteří již postoupili do 

Regionu přímo ze základních kol ABL, do Regionálního Mistrovství budou postupovat hráči na dalších 

místech ze společného pořadí Městských Mistrovství. 
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11. Ocenění hráčů v Mistrovství Regionu 
 

1. místo muži: 1000,- Kč + plaketa vítěze + láhev sektu  

2. místo muži: 500,- Kč + plaketa 2. místo + láhev sektu  

3. místo muži: plaketa 3. místo + láhev sektu  

4. místo muži: hráč obdrží láhev sektu  

Dle pořadí z Mistrovství regionu postupuje nejlepších 8 hráčů do ABL Mistrovství ČR  

  

1. místo ženy: 1000,- Kč + plaketa vítězky + láhev sektu  

2. místo ženy: 500,- Kč + plaketa 2. místo + láhev sektu  

3. místo ženy: plaketa 3. místo + láhev sektu  

4. místo ženy: hráčka obdrží láhev sektu  

Dle pořadí z Mistrovství regionu postupují nejlepší 2 hráčky do ABL Mistrovství ČR  

 

Pozn.: Pokud ve finále regionu bude méně jak 8 hráček, finanční odměny se u žen snižují a pokud 

bude kvóta 36 startujících doplněna muži, navýší se finanční odměny u mužů následovně. 

 

1. místo muži: 1300,- Kč + plaketa vítěze + láhev sektu  

2. místo muži: 700,- Kč + plaketa 2. místo + láhev sektu  

3. místo muži: 200,- Kč + plaketa 3. místo + láhev sektu  

4. místo muži: hráč obdrží láhev sektu  

  

1. místo ženy: 500,- Kč + plaketa vítězky + láhev sektu  

2. místo ženy: 300,- Kč + plaketa 2. místo + láhev sektu  

3. místo ženy: plaketa 3. místo + láhev sektu  

       4. místo ženy: hráčka obdrží láhev sektu 

 

 

Pozn.: V případě, že mezi postupujícími hráči do ABL Mistrovství ČR jsou hráči, kteří již postoupili do 

Mistrovství ČR přímo ze základních kol ABL, do Mistrovství ČR budou postupovat hráči na dalších místech 

v Mistrovství regionu. 

 

Technické předpisy 

12. Základní předpisy 
 

Veškeré zápasy se hrají dle obecně platných „Základních pravidel hry“.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které ovšem musí být včas oznámeny. 

V prostoru herny je zakázáno kouřit.  

 

13. Prezence 

 
Každý hráč je povinen se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min před svou první hrou. 

 

14. Informace 
 

Veškeré informace o soutěži získáte na www.ablweb.cz nebo na tel. čísle pořadatele 608 862 698 

 

Silver Lane Production s.r.o. 
Cukrovarnická 30, Praha 6, 162 00 

Mobil: 608 862 698,  E-mail: info@bowlingweb.cz 
 

http://www.ablweb.cz/
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