Rozpis finále družstev České Amatérské Bowlingové ligy

podzim 2011

1. účastníci
Finále ABL se zúčastní družstva dle seznamu na www.ablweb.cz

2. hrací systém
Do celorepublikového finále družstev ABL postupuje 36 týmů – podmínky pro účast ve finále
družstev si můžete stáhnout na www.ablweb.cz – pod svým regionem v sekci propozice
2.1. První kolo finále družstev :
Každé finálové družstvo odehraje nejprve 2 základní hry (veškeré hry celého finále se hrají
amerikou).
Hrací rundy prvního kola :
1.runda – 18 družstev : 10:00 – 11:00
2.runda – 18 družstev : 11:00 – 12:00
Podle pořadí se všechna družstva nasadí do 9 skupin po 4 družstvech:
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2.2. Druhé kolo finále družstev :
V každé skupině družstva mezi sebou odehrají vzájemné zápasy ( každé družstvo může získat až
5 bodů – hráči na stejné pozici ve družstvu hrají proti sobě. Hráč, který zvítězí získá pro družstvo
1 bod / celkem družstvo může získat 3 body/ + celkový vyšší součet družstva získává další 2
body). Jako první píše soupisku družstvo, které se v základní části umístilo na lepší pozici.
1.kolo od 12:30 – 13:30, 2.kolo od 13:30 – 14:30, 3 kolo 14:30 – 15:30
2.3. Třetí kolo finále družstev :
Do 3 kola finále ABL z každé skupiny postupuje družstvo na 1 a 2.místě. V případě bodové shody
o postupujícím ze skupiny rozhoduje vyšší počet sražených kuželek ve skupině, poté výsledek
jejich vzájemného zápasu.
Třetí kolo finále ABL hraje 18 družstev na součet 2 her + jako 3 hra se jim přičítá průměr dosažený
v dosavadních finálových hrách (5 her). Družstva jsou nasazena na dráhy dle pořadí
v jednotlivých skupinách. Každé družstvo před zahájením 3 kola má 5 min. na tréning (před
druhou hrou již tréning není)
Do A superfinále ABL postupuje prvních 6 družstev dle pořadí ve 3.kole.
Do B superfinále ABL postupují družstva od 7 do 12.místa po 3.kole.
V případě shody o postupujícím či o pořadí rozhoduje vyšší nához jednotlivce v družstvu.
. 1.kolo od 16:00 – 17:00
2.4. Čtvrté kolo finále družstev :
Do závěrečného A superfinále ABL (čtvrtého kola) postupuje 6 družstev a hrají systémem miniroll-off.
Družstvo na 6 + 5 + 4 + 3 místě hrají proti sobě jednu hru o možnost vyzvat družstvo na 1 a 2.
místě po 3 kole. Družstvo které docílí nejvyšší počet sražených kuželek postupuje do
závěrečného zápasu. V případě shody o pořadí rozhoduje vyšší nához jednotlivce v družstvu.
Stejný model se hraje také u B superfinále – hraje se mini roll-off a nastupují družstva umístěná
na 12 + 11 + 10 + 9 místě – vítězné družstvo postupuje do závěrečného zápasu.
1.kolo od 17:00 – 18:00
2.5. Páté kolo finále družstev :
Závěrečný zápas A superfinále hrají družstva umístěná na 1 a 2 místě po třetím kole a družstvo
s nejlepším výsledkem ve čtvrtém kole A superfinále. Závěrečný zápas se hraje na jednu hru a
družstvo které nahraje vyšší počet sražených kuželek se stává Mistrem České Amatérské
Bowlingové Ligy ABL.
Závěrečný zápas B superfinále hrají družstva umístěná na 7 + 8 místě po třetím kole a družstvo
s nejlepším výsledkem ve čtvrtém kole B superfinále.
.

3. místo konání
Finále družstev ABL se koná v bowling centru LUKA Pardubice

4. datum a čas konání
Finále se koná v neděli 22.ledna - zahájení 10:00

5. prezentace
Každé družstvo je povinno se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min před zahájením své rundy

6. účastnický poplatek
účastnický poplatek se ve finále ABL nehradí – družstva hrají ZDARMA

7. oprávnění startu
Oprávnění startovat ve finále ABL mají hráči a hráčky, kteří v průběhu jarní části ABL nastoupili
alespoň jednou za družstvo za které hrají finále ABL – byli uvedení na soupisce daného družstva. Za
družstvo může nastoupit i nový hráč, ovšem v jarní části ABL neodehrál žádný zápas v ABL ani
v extralize či 1.lize ČBA.

8. ocenění
Vítěz finále se stává Mistrem Bowlingové ligy ABL podzim 2011 a za své vítězství obdrží finanční
prémii :
Družstva ve finále ABL získají tyto ocenění
1.místo - 50.000,- Kč + pohár + medaile + titul Mistr družstev ABL
2.místo - 15.000,- Kč + pohár + medaile
3.místo - 10.000,- Kč + pohár + medaile
4.místo - 6.000,- Kč
5.místo – 5.000,- Kč
6.místo – 4.000,- Kč
7.místo – 3.000,- Kč
8 - 9.místo – 2.000,- Kč
10 – 12.místo – 1.000,- Kč
Celková dotace finálového turnaje družstev = 100.000,- Kč
ceny budou družstvům předány ihned po skončení finále družstev ABL.

9. časový harmonogram
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00
12:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 20:00

1.runda kvalifikace
2.runda kvalifikace
občerstvení + mazací pauza
2.kolo
mazání
3.kolo
4.kolo (12 družstev)
finále (8 drah)

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

11. informace
Veškeré informace o průběhu finále získáte na www.ablweb.cz nebo na tel.čísle pořadatele 608862698

Silver Lane Production s.r.o.
Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6
Tel. : 608-862698
e-mail : info@bowlingweb.cz

