REGIONÁLNÍ BOWLINGOVÉ LIGY JIŽNÍ
MORAVA 2019 - 2020
VŠEOBECNÉ PROPOZICE

VYPISOVATEL LIG:
➢
➢
➢

RBL JM z.s.
Telefon na organizátora: +420 603 920 639
Email: bowlingpesl@gmail.com

STRUKTURA LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ:
➢
➢

Regionální amatérské bowlingové ligy (1.RaBL, 2.RaBL).
Městské amatérské bowlingové ligy (MaBL) Brno, Mikulov a Znojmo

SYSTÉM SOUTĚŽÍ:
➢ Do ligových utkání nastupují tříčlenná družstva.
➢ Liga není nijak omezena věkem, či státní příslušností.
➢ Ligový ročník se hraje podzim, jaro 2019 – 2020.
➢ Ligový ročník obsahuje 7 hracích dnů u RBL, 8 hracích dnů MaBL Mikulov, 10 hracích dnů u MaBL
Znojmo
SYSTÉM ZÁPASŮ
•

•
•
•
•

Při nižším počtu družstev ve skupině, budou hrací dny a jednotlivé zápasy upraveny dle potřeby tak,
aby družstva odehrála stejný počet zápasů každý s každým. O této úpravě budou jednotlivé týmy
informováni dodatkem k příslušné soutěži.
Do jednotlivých zápasů nastupují proti sobě tříčlenná družstva.
Vítěz zápasu připíše do bodové tabulky 2 body, při rovnosti náhozů každý po jednom bodu.
Bodovány jsou i jednotlivé souboje jednotlivců, hrajících proti sobě na řádku. Při vítězství se připisuje
do bodového zisku družstva 1 bod, při remíze 0,5 bodu. Ze zápasu lze získat celkem 5 bodů.
Při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje:
ROVNOST BODŮ.
1.
2.
3.
4.

Vyšší součet bodů za shozené kuželky včetně HDCP.
Čistý průměr týmu
Nejvyšší nához týmu.
Los

POSTUPY A SESTUPY
1.
2.
3.
4.
5.

Poslední dva týmy 1. RaBL sestupují do 2.RaBL.
Poslední dva týmy skupiny B sestupují do příslušné MaBL.
První dva týmy 2. RaBL postupují do 1.RaBL.
První dva týmy skupiny MaBL postupují do baráže MaBL o dvě místa v 2. RaBL.
Do MaBL budou zařazeny nové týmy dle přihlášek, kterou lze podat i do Jarní části, kde nové družstvo
bude zařazeno do příslušné MaBL dle výběru týmu.

OSTATNÍ PRAVIDLA

HOSTOVÁNÍ V ZÁPASE
➢
1.
2.
3.

Hostovat může hráč za jiný tým dle následujících pravidel:
Hráč může hostovat v případě, že je na soupisce týmu nižší, nebo stejné úrovně ligy bez jiných omezení
Může hostovat z vyšší soutěže v případě, že hodnota jeho průměru v žebříčku nepřesahuje hodnotu
průměru ligy + koef. 30.
Hráč může hostovat i za více týmů.

STŘÍDÁNÍ V ZÁPASE
➢
➢
➢

Vystřídat hráče lze pouze po ukončení zápasu.
Střídat v rozehrané hře nelze uskutečnit.
V případě odstoupení se hráči a družstvu napíše výsledek, který ukazuje skoring.

OSTANÍ UJEDNÁNÍ
➢
➢
➢

Hraje se dle platných pravidel bowlingu ETBF, ČBA.
Ve sporných situacích rozhodne na místě určený delegát.
Lze podat protest o kterém bude rozhodnuto komisí RBL JM z.s. do 14 dní.

Za RBL JM z.s.
Pešl Roman

