
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPOZICE 
 
Postupy do finále Amatérské Bowlingové Ligy – JARO 2020 
 

JEDNOTLIVCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pořadatel soutěže 
 
SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. 
Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 – Ořechovka 
Tel: 608 862 698; e-mail: info@bowlingweb.cz 
 

 Místo a termín konání  
 
Finále jarní části 21. ročníku Amatérské Bowlingové Ligy se koná  
v neděli 27. září 2020 v Pardubicích. Do finále postupuje 75 mužů a 24 žen. 
 

 Celorepublikové finále jednotlivců - muži  
 
A – Do celorepublikového finále jednotlivců mužů postupuje přímo 15 hráčů 
z celé ČR, postupy jsou poskytnuty dvěma nejlepším hráčům všech prvních 
regionálních lig kromě regionu Praha/střední Čechy – zde postupují hráči tři (hráč 
musí mít odehráno min. 12 her a počítají se hry jak ze základní tak i nástavbové 
části ligy). Ostatní hráči se mohou kvalifikovat přes městská a regionální 
Mistrovství ABL. 
B – Do celorepublikového finále jednotlivců mužů postupuje dalších 60 hráčů, 
kteří se kvalifikují přes regionální finálová kola. Každý region má předem daný 
počet postupujících hráčů – hráčský limit, který je odvozen od účasti hráčů 
v regionálním finále v předcházejícím půlročníku. Limit hráčů pro jednotlivé 
regiony najdete rozepsaný níže. 
 

Celorepublikové finále jednotlivců - ženy   
 
A – Do celorepublikového finále žen postupuje 7 hráček – přímé postupy jsou 
poskytnuty nejlepší hráčce z každého regionu dle průměrového žebříčku na konci 
základních kol (minimálně musí mít odehráno 10 her a počítají se hry jak ze 
základní tak i nástavbové části ligy). Ostatní hráčky se mohou kvalifikovat přes 
městská a regionální Mistrovství ABL.  
B – Do celorepublikového finále žen postupuje dalších 17 hráček, které se 
kvalifikují přes regionální finálová kola. Každý region má předem daný počet 
postupujících hráček – hráčský limit, který je odvozen od účasti hráček 
v regionálním finále v předcházejícím půlročníku. Limit hráček pro jednotlivé 
regiony najdete rozepsaný níže. 

 

Počty postupových míst z Mistrovství regionů do finále ČR 
 
Počty hráčů postupujících z Mistrovství regionu do finále ČR – JARO 2020    
 

- region Praha/střední Čechy      16 mužů  +  6 žen 
- region střední & jižní Morava  8 mužů  +  2 ženy 
- region východní Čechy    8 mužů  +  2 ženy 
- region severní Čechy    8 mužů  +  2 ženy 
- region jižní Čechy     4 muži  +  1 žena 
- region západní Čechy    8 mužů  +  2 ženy 
- region severní Morava    8 mužů  +  2 ženy 
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