
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozice Mistrovství ČR žen ABL 
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1.      účastníci 
 
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 hráčka odehráno 10 her). Ostatní hráčky se 
mohou kvalifikovat přes městská a regionální Mistrovství ABL.  
 
B – Do celorepublikového finále žen postupuje dalších 18 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 hrá ček pro jednotlivé regiony  : 
Praha/střední Čechy - 18 mužů + 5 žen 
jižní Morava - 8 mužů + 3 ženy 
východní Čechy - 6 mužů + 2 ženy 
severní Čechy - 7 mužů + 2 ženy 
západní Čechy - 8 mužů + 2 ženy 
jižní Čechy - 5 mužů + 2 ženy 
severní Morava - 7 mužů + 2 ženy 
 
2. hrací systém 

Každá hráčka odehraje v kvalifikaci 6 her americkým způsobem, po odehrání prvních 
třech her se posune k dalším třem hrám směrem doprava. Dráhy si před kvalifikací 
hráčky vylosují.  
Do 2.kola – finálového postupuje 10 hráček. V případě shody o postupující rozhoduje 
vyšší nához hráčky, poté vyšší nižší nához. Každá hráčka má 5 minut tréninku před 
první hrou.  

 
Druhé kolo finále jednotlivc ů žen : 

Do druhého kola postupuje celkem 10 hráček a odehrají další 3 hry, které se přičtou 
k hrám kvalifikačním. Nejlepších 6 hráček postupuje do třetího kola 
Druhé kolo : 16:00 – 17:00 
 

Třetí kolo finále jednotlivc ů žen : 
Finále se hraje systémem roll-off a to tak že hráčky na 6 + 5 + 4 + 3 místě odehrají 
jednu hru. Do dalšího zápasu postupují dvě nejlepší hráčky a ty hrají proti hráčkám 
umístěným na 1 + 2 místě. První dvě hráčky odehrají superfinále.  
Finále : 17:00 – 18:15 
 

Superfinále jednotlivc ů žen : 
Do závěrečného superfinále postupují celkem 2 hráčky a ty odehrají 1 hru. Vítězka 
tohoto zápasu se stává Mistryní ABL v kategorii žen.  
Finále : 18:15 – 18:45 
 
3.         místo konání   
Finále žen podzimní části 12.ročníku ABL se koná v bowling centru LUKA Pardubice 
 
 
4.      datum konání  
Finále se koná dne 21.ledna od 9:00 
      
      



Pozn. – v rámci kvalifikace se budou dráhy upravovat před začátkem začátkem 
každé kvalifikační rundy, mazací graf bude zveřejněn týden před konáním finále 
 
5.      prezentace 
 
Každý hráč je povinen se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min před zahájením 
kvalifikační rundy 
 
 6.      účastnický poplatek 
 
účastnický poplatek se ve finále nehradí - finále je pro všechny hráče ZDARMA  
 
 7.      oprávn ění startu 
 
Oprávnění startovat ve finále žen ABL mají pouze hráčky, které v základní části ABL 
odehrály minimálně 10 her a nebo se do finále probojovali přes Mistrovství Regionu. 
 
 8.      tréning 
 
Každý hráč má právo před první svou hrou na 5 minut. 
 
 9.      ocenění 
 

1.místo  pohár + excentrická koule + taška na koule  + tričko s logem ABL  
2.místo  pohár + excentrická koule + taška na koule  + tričko s logem ABL 
3.místo  pohár + spare koule + taška na koule  + tričko s logem ABL 
4.místo  pohár + spare koule +  taška na koule  + tričko s logem ABL  
5.místo pohár + spare koule   
6.místo pohár + spare koule   
7.místo  pohár + taška na koule   
8.místo pohár + taška na koule   

 
10.  ostatní ocen ění 
 
- Nejlepší hrá č/ka v základní části ABL  ( hráč s nejlepším průměrem z min. 12-ti 
odehraných her ) získává poukázku na odběr zboží v hodnotě 3.000,- Kč 
- Nejlepší žena celé sezony ABL  – vítězná hráčka ( hráčka s nejlepším průměrem z 
min. 10-ti odehraných her ) získává poukázku na odběr zboží v hodnotě 3.000,- Kč 
- Nejlepší junior celé sezony ABL  – jedná se o cenu pro hráče do 15 let, který se 
umístí na nejvyšším místě v celorepublikovém žebříčku – junior/ka získává poukázku 
na odběr zboží v hodnotě 3.000,- Kč. 
 
12.  základní p ředpisy 
 
Veškeré zápasy se hrají dle obecně platných „Základních pravidel hry“ 
 
13.  informace 
 
Veškeré informace o ABL získáte na www.ablweb.cz nebo na tel.čísle pořadatele 
608-862698 


