
 
Základní informace školní bowlingové ligy (ŠBL) 

 

 

Místo konání: Bowlingzone Pardubice 
Právo účasti: přihlášené týmy základních škol, rozdělené do skupin na této herně odehrají všechny tři 
hrací dny (březen až květen 2019) 
Termíny hracích dnů: všední den, vždy v dopoledních hodinách max. 3 hodiny 
Počet týmů ve skupině: 6  

• Každá základní škola může postavit jeden nebo i několik týmů. Každý tým může mít 6 hráčů. 
Při podání přihlášky do soutěže nebo do termínu prvního hracího dne je přihlašovatel povinen 
předložit za každý tým soupisku s uvedením 6 hráčů nebo hráček, která je závazná a nesmí být dále 
upravována. K jednotlivým zápasům v hracím dni pak smí nastoupit vždy jen 3 hráči nebo hráčky 
uvedení na soupisce 

• Každý tým skupiny odehraje v rámci jednoho hracího dne 3 až 5 utkání způsobem každý s každým 

• Hráčům budou přiřazeny pomocné handicapy (HDC) podle věku, které budou připočítané ke každé 
hře, ke které by hráč nastoupil + handicap 8 bodů ke každé hře pro dívky 

_______________________________________________________________________ 

Hrací systém ŠBL  

• Na základě počtu přihlášených družstev budou vytvořeny soutěžní skupiny a stanoveny hrací dny 

• Do každého zápasu nastupují vždy tři členové z družstva 

• Hrací den pro 5 utkání trvá maximálně 3,5 hodiny 

• Možnost účasti mají hráči a hráčky narození po 1. 7. 2000 a všech následujících 
ročníků do roku 2012 včetně (možnost vytvoření týmu i z učitelů) 

• Na každém hracím dni přítomen certifikovaný rozhodčí ČBA 

• Bezplatné zapůjčení bot a koulí přímo na centru  

• Vítězové skupin mají právo účasti v regionálním finále (červen 2019), ze 
kterého postupuje předem stanovený počet týmů do celostátního finále ŠBL, 
které se uskutečnění v červnu 2019 (netýká se učitelů) 

• Výsledky hracích dnů budou pravidelně zveřejňovány na webu www.czechbowling.cz nebo 
www.bowlingovaliga.cz včetně fotografií a průměrů hráčů, vytvoření vizitek hráčů atd. 

• Závěrečné vyhodnocení školní bowlingové ligy, ocenění pro první tři týmy 

• Nutná evidence všech hráčů ŠBL v ČBA (registrace zdarma) 

• Možnost dalšího rozvoje hráčů pro sportovní bowling v tréninkových centrech mládeže (TCM) 

• Dívkám přiznán HDC 8 bodů ke každé hře, dále všem hráčům/hráčkám přiznány i věkové HDC 
odzkoušené svoji funkčností v celostátní Juniorské bowlingové lize, ročník narození = handicap: 

 
 2001 – 02 bodů                      2009 – 30 bodů 
 2002 – 04 bodů                      2010 – 35 bodů 
 2003 – 06 bodů                      2011 – 40 bodů 
 2004 – 08 bodů   2012 – 45 bodů 
 2005 – 10 bodů  
 2006 – 15 bodů 
 2007 – 20 bodů 
 2008 – 25 bodů 

                                                                 Předseda STK ČBA Jiří Beran st. 


