
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPOZICE 
 

České Amatérské bowlingové ligy ABL 
 

19. ročník – PODZIM 2018 



1. Pořadatel soutěže 
 
SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. 
Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 – Ořechovka 
Tel.: +420 608 862 698, e-mail: info@bowlingweb.cz 

  
2. Složení družstev ve skupině 

 
Soupisku družstev, která hrají tuto výkonnostní skupinu, najdete na www.ablweb.cz. 

 
3. Termíny a místa konání základních kol 
 
Veškeré termíny pro nadcházející sezónu ABL najdete na www.ablweb.cz – viz Termínový 
kalendář. 

 
4. Rozlosování vzájemných zápasů 
 
Soupis s detailním rozlosováním zápasů obdrží kapitáni družstev v rámci prezentace při prvním 
hracím dni (v prezentačních deskách) a nebo si jej můžete stáhnout na www.ablweb.cz. 

 
5. Právo účasti + hostování hráčů 

 
Právo účasti mají družstva uvedená v článku 2. těchto propozic. Za družstva mohou nastoupit 
pouze hráči či hráčky, kteří splňují podmínky pro účast v ABL dle základních propozic ABL (ŽENY 
bez omezení a MUŽI, kteří nejsou bodováni v žebříčku ETBF (vyjma seniorů).  
Ke každému utkání nastupují 3 hráči, ovšem na soupisce může být zapsáno až 8 hráčů.  
Od podzimní části 2012 se zavádí možnost hráče hostovat v jiném družstvu ABL. Každý hráč 
může hostovat za jiné družstvo pouze 1x za sezónu a pouze z nižší do vyšší ligy. 

 
6. Evidence družstev a hráčů 
 
Od podzimní části 7. ročníku jsou všichni hráči ABL zároveň evidováni v ČBA (Česká bowlingová 
asociace) a následně v ČSTV. K tomu účelu jsou pro hráče vystavovány ABLCard, které na 
požádání může získat každý hráč ABL. V případě, že ABLCard (kartu hráče ABL) nevlastníte, pro 
její vydání je nutné vyplnit evidenční dotazník hráče ABL, který je k dispozici na www.ablweb.cz. 
ABLCard pak bude předána při nejbližší možné příležitosti, popřípadě zaslána poštou.  

 
7. Systém soutěže 
 

7.1. základní kola – hry ve skupinách 
 
Družstva nastupují k zápasům vždy se 3 hráči na jedné dráze – střídat hráče v průběhu hry není 
možné. Trojice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeném v sestavě družstva 
v zápisu o utkání (před zahájením každého jednotlivého zápasu vyplní sestavu družstva jako první 
kapitán nebo jeho zástupce na liché dráze. Základní kola jsou rozdělena do 4 až 6-ti hracích dnů 
s tím, že všechna družstva odehrají vzájemné zápasy min. 2x. Ženy a junioři do 15-ti let obdrží 8 
bodů hendikep (HDC). O celkovém pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů, v případě 
rovnosti rozhoduje celkový počet sražených kuželek vč. HDC a poté jejich vzájemný zápas. 
Bodování družstev je následující: každý hráč, který vyhraje svůj zápas proti hráči na stejné pozici 
získává 1 bod, družstvo s vyšším součtem sražených kuželek vč. HDC získává 2 body. Každé 
družstvo má před prvním zápasem hracího dne 5 minut volného tréninku. Před dalšími zápasy již 
trénink není. V hracím prostoru u drah je zakázáno kouřit. 
 

7.2. celorepublikové finále družstev  
 
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. Detailní 
propozice finále budou vydány měsíc před konáním finále. 
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7.3. celorepublikové finále jednotlivců - mužů  

 
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 v článku 7.5.3. Detailní propozice finále budou vydány měsíc 
před konáním finále. 
 
 
 

7.4. celorepublikové finále jednotlivců - žen    
 
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 v článku 7.5.3. Detailní propozice finále budou vydány měsíc před 
konáním finále. 
 
 
 

7.5. regionální finále jednotlivců – Mistrovství regionu  
 

Regionální Mistrovství jednotlivců mužů a žen je pro každý region ABL samostatnou soutěží a 
každý region si pro své finále vydá samostatné propozice, které budou v průběhu herní sezóny 
uveřejněny na www.ablweb.cz v sekci „propozice“. 
 

7.5.1. Způsob jak postoupit do Mistrovství regionu jednotlivců 
Do Mistrovství regionu jednotlivců mohou hráči/ky postoupit dvěma způsoby. 
A – přímo dle výsledku hráče/ky v regionálním žebříčku jednotlivců. Počet hráčů/ek, kteří si zajistí 
přímý postup do Mistrovství regionu je v každém regionu odlišný a je přímo závislý na počtu 
hráčů/ek, kteří odehráli předcházející regionální soutěže jednotlivců.  
B – přes Mistrovství měst, kterého se může zúčastnit každý hráč/ka ABL, který v daném regionu 
odehrál alespoň jednu hru. Do Mistrovství města je možné přihlásit i hráče, který nehraje žádnou 
organizovanou soutěž (ABL ani ČBA) a bude zařazen do kategorie Open Public. 
 

7.5.2. Kolik hráčů postoupí přímo do regionálního finále 
Počty přímo postupujících hráčů/ek do Mistrovství regionu – PODZIM 2018: 

- region Praha/střední Čechy  8 mužů + 4 ženy 
- region jižní Morava   5 mužů + 2 ženy 
- region východní Čechy  5 mužů + 2 ženy 
- region severní Čechy   5 mužů + 2 ženy 
- region jižní Čechy   5 mužů + 2 žena 
- region západní Čechy   5 mužů + 2 ženy 
- region severní Morava   5 mužů + 2 ženy  
 

7.5.3. Kolik hráčů postoupí z regionu do finále ČR 
Počty hráčů postupujících z Mistrovství regionu do finále ČR – PODZIM 2018    

- region Praha/střední Čechy 16 mužů + 6 žen 
- region 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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8. Úhrada účastnických poplatků 

 
Každé zúčastněné družstvo uhradí členský účastnický příspěvek – licenci ABL, která je stanovena 
dle výkonnostní kategorie a maximální částka za družstvo je ve výši 1.500,- Kč. Licenční 
příspěvek je spatný v hotovosti v den konání prvního hracího dne (pokud není dohodnuto jinak). 
Dále družstvo hradí za každý hrací den poplatek za pronájem drah a za práci rozhodčího – výše 
poplatku je zde závislá na několika faktorech – počtu družstev ve skupině, zvolený systém (počet 
her za hrací den) a v neposlední řadě na pronájmu centra (poplatek se zde tak může pohybovat 
od 500 do 1000,- Kč – nejčastější variantou je 800,- Kč). Tato částka se platí v hotovosti v den 
konání příslušného hracího dne pořadateli daného hracího dne. 
V případě, že družstvo je zařazeno do jakékoliv baráže, hradí poplatek 600,- Kč. 
Celorepublikové finále družstev je ZDARMA. 
Celorepublikové finále jednotlivců mužů a žen je ZDARMA. 
Mistrovství regionu ABL jednotlivců mužů a žen – každý hráč hradí částku 450,- Kč. 
Mistrovství měst ABL jednotlivců – startovné v soutěži = 400,- Kč. 
Přihlášení hráče do soutěže smíšených dvojic = 50,- Kč. 

 
9. Prezence 
 
Každé družstvo je povinno se včas zaregistrovat – nejpozději 5 min. před svou první hrou hracího 
dne. 

 
10. Postupy a sestupy 

 
10.1. Postup do finále družstev ČR 
 

Každé družstvo z jakéhokoliv výkonnostního stupně ABL se může kvalifikovat do 
celorepublikového finále ABL, které se hraje 2x ročně vždy po skončení základních kol ve 
skupinách. Podmínky jak se do finále ABL kvalifikovat jsou uvedeny v propozicích, které si můžete 
stáhnout na www.ablweb.cz. 
 

10.2. Postupy a sestupy mezi jednotlivými ligami 
 

V každém regionu se postupy a sestupy mezi jednotlivými výkonnostními stupni řídí dle dodatku 
propozic, který si můžete stáhnout v průběhu sezony na www.ablweb.cz. 

 
11. Ocenění družstev a hráčů 

 
11.1. ocenění družstev ve finále ČR 

 
Družstva ve finále ABL získají tato ocenění: 

1. místo – 50.000,- Kč + pohár + titul Mistr družstev ABL 
2. místo – 15.000,- Kč + pohár  
3. místo – 10.000,- Kč + pohár  
4. místo – 6.000,- Kč  
5. místo – 5.000,- Kč  
6. místo – 4.000,- Kč  
7. místo – 3.000,- Kč  
8. a 9. místo – 2.000,- Kč 
10. až 12. místo – 1.000,- Kč 
 

Celková dotace finálového turnaje družstev = 100.000,- Kč  
(ceny budou družstvům předány ihned po skončení finále družstev ABL) 
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11.2. ocenění družstev v regionálních skupinách 
 
  11.2.1. Ocenění družstev v 1. lize všech regionů 
 1. místo – pohár + 1.500,- Kč ve formě Certifikátu ABL (zdarma licence ABL na další sezónu) 
 2. místo – pohár + 500,- Kč ve formě Certifikátu ABL (sleva licence ABL pro další sezónu)   
 3. místo – pohár + tekutá cena 
 4. místo až 16. místo – plaketa, nebo pohár 

 
11.2.2. Ocenění družstev v ostatních ligách ABL (2. ligy až 10.ligy) 

 1. místo – pohár + 500,- Kč ve formě Certifikátu ABL (sleva licence ABL pro další sezónu)  
 2. místo – pohár + tekutá cena 
 3. místo – pohár + tekutá cena 
 ostatní družstva – plaketa, nebo pohár 
(ceny za umístění budou předány ihned po skončení posledního hracího dne skupiny)  
 

11.3. ocenění jednotlivců základní části - Perfect Game 
 

V rámci všech skupin ABL budou vyhodnoceny tyto individuální ceny: 
1. dosažení Perfect Game 300 - získává hráč 2.500,- Kč 
 

11.4. ocenění jednotlivců a družstev v regionálních skupinách 
 

Nejvyšší nához jednotlivce každého hracího dne – partnerská cena ABL. 
Nejvyšší nához družstva každého hracího dne – partnerská cena od Pivovaru Svijany, a.s. 
Nejvyšší hrací průměr v celé skupině (min. z 10-ti her) – bowlingové tričko šampióna s logem ABL 
Njeužitečnější hráč/ka skupiny (nejvíce získaných bodů) – partnerská cena. 
Nejlepší žena skupiny (min. z 8-mi her) – bowlingové tričko šampiónky s logem ABL + plaketa. 
Nejnižší nához hráče skupiny – partnerská cena ABL. 
Nejlepší družstvo skupiny – bowlingový soudek ABL Svijany. 
(ceny budou předány všem oceněným hráčům po skončení posledního hracího dne základní 
skupiny) 

 
11.5. ocenění mužů v regionálním finále jednotlivců ABL 

 
1. místo – pohár + 1.000,- Kč  
2. místo – pohár + 500,- Kč 
3. místo - pohár  
4. místo – láhev sektu 
 
 

11.6. ocenění žen v regionálním finále jednotlivců ABL 

 
1. místo – pohár + 1.000,- Kč  
2. místo – pohár + 500,- Kč 
3. místo - pohár  
4. místo – láhev sektu 
 
 

  
12. Základní předpisy 
 
Veškeré zápasy se hrají dle obecně platných „Základních pravidel hry“ a dle obecných pravidel 
ABL. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které ovšem musí být včas oznámeny. 
V prostoru pro hráče u drah je zakázáno kouřit.  

 
13. Informace 
 
Oficiální stránky Amatérské bowlingové ligy: www.ablweb.cz (veškeré informace o soutěži) 
 
On-line přihlášky na bowlingové turnaje: www.obsazovacky.cz  
 
Český informační bowlingový server: www.bowlingweb.cz  
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Český bowlingový rozcestník: www.bowlingpoint.cz  
 
Fotky z ABL i z dalších bowlingových turnajů: www.bowlingfoto.cz 
 
Najdete nás i na FACEBOOKU  
 
 
V případě dalších dotazů je možné také využít kontaktní telefon a e-mail ABL: 
Tel.: +420 608 862 698, e-mail: info@bowlingweb.cz nebo info@ablweb.cz  
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