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PROPOZÍCIE 

KOŠICKEJ BOWLINGOVEJ LIGY 2022. 
  

 
Miesto konania:  Bowlingové centrum KeVyPi Bowling Košice, Trieda KVP 1 
 
 
Dátum  konania:  od septembra  2022 spolu 8 hracích dní + finálové kolo. 

  
 
Čas konania:    bude upresnený po zaslaní prihlášok  
 
 
Rozhodcovia:   Jaroslav Kaduk, Vladimír Merkovský a Rastislav Židzík  
  
 
Vedúci Ligy :        Vladimír Merkovský, tel. 0903 / 712 927, email: merkovskyv@gmail.com  
( organizátor ) 
 
Účastníci:   Košická Bowlingová Liga 2022 (ďalej len KBL) je určená                                                                  
                                       pre ľubovoľné subjekty, štátne i súkromné inštitúcie a firmy,  
                                       združenia, kluby, kamarátske partie atď.      
 
Podmienky štartu:      Každá firma, alebo inštitúcia, či združenie osôb, ktoré má záujem  

zúčastniť  sa KBL musí zostaviť jedno minimálne trojčlenné družstvo, 
ktoré prihlási do súťaže na riadne vyplnenom formulári (viď prílohu) 

ktorí doručí usporiadateľovi v termíne najneskôr do  15. 08. 2022. 
Účasť družstva schvaľuje usporiadateľ KBL po doručení vyplnenej 

prihlášky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo schválenia účasti 
jednotlivých družstiev. 

Súčasťou schválenia a potvrdenia družstva v súťaži je zaplatenie 

účastníckeho poplatku  pre KBL 2022 vo výške 169,-€  
 jednorázovo osobne spolu s prihláškou usporiadateľovi najneskôr do  15. augusta 2022,  po 

začatí sezóny sa štartovný poplatok nevracia. 
V poplatku je zahrnutý prenájom dráh, poháre a vecné ceny. 

 
 
Mazanie :  V priebehu konania KBL  budú použité 2 mazacie modely. V 1.-4. kole bude 
použitý mazací model o dĺžke mazania 39 – 45 stôp a v 4. – 8. kole bude použitý mazací 
model o dĺžke mazania 35 – 39 stôp, obidva modely s ratiom v rozmädzí  min 3 – max 7. 
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Súpiska družstva:       Každé družstvo je povinné spolu s prihláškou zaslať v termíne  
                                       aj súpisku družstva, názov družstva a vedúceho družstva. 
                                   - Súpiska družstva obsahuje zoznam hráčov oprávnených štartovať za  
                                     dané družstvo. 
                                 
 
                                    - Zoznam družstva pozostáva minimálne z troch, maximálne však z 8.                                                         
- Na súpisku je možné dopisovať hráčov aj počas rozohranej sezóny,  
                                      pokiaľ sú na nej ešte voľné miesta a dopísaný hráč nie je zároveň 
                                      členom iného družstva. Dopísanie na súpisku je možné maximálne do                           
                                      ukončenia 6. Hracieho dňa. Po tomto kole dopísanie  nie je  možné!!!                                           
 
Systém hry:    1.  Na zápas nastupujú traja hráči družstva, hrajú súčasne na                         

rozslosovaním určenej dráhe, pričom hráči súperiaceho družstva 
hrajú zároveň s nimi na páre dráh. Každý hráč odohrá jednu hru. 
Súčet  hier družstva určí víťaza zápasu.                                  

   2.  Hráči družstva hrajú v poradí uvedenom v zostave družstva  
v Zápise o stretnutí, ktorý vedúci družstva vyplní pred každým 
hracím dňom.                                  

                                  3.   V prípade zranenia, alebo iných zdravotných problémov  je  
možné nahradiť hráča v danom zápase, zranený hráč môže 
odstúpiť a namiesto neho pokračuje iný hráč. 

                                  4.   Počas rozohraného zápasu  je možná výmena hráčov iba  v prí- 
                                               pade zranenia hráča.          
                                  5.   Družstvá hrajú systémom vzájomných stretnutí podľa  

rozlosovania systémom každý s každým v rámci skupiny 
8.hracích dní na jeden zápas. Po odohratí 8.hracieho dňa, bude 
vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom základnej 
skupiny.  

6. Po odohratí 4 základných skupín, ktoré budú tvoriť 4 družstvá v každej skupine bude 
nasledovať finále o víťaza KBL. Bližšie informácie o systéme ligy a vylosovania budú 

upresnené pred úvodným kolom KBL 2022.  
  

Bodové 
hodnotenie: 

 
  MINIDUELY:     
Do bodovania výsledku zápasu sa budú započítavať aj „miniduely“ protihráčov uvedených na 

rovnakých poradových miestach v „Zápise o výsledku stretnutia“. Kvôli zachovaniu 
rovnakých podmienok pre obe družstvá, bude každé z nich v rámci celej KBL pri vzájomnom  
zápase 1 x„hosťujúcim“ družstvom, ktoré bude musieť uviesť hráčov v „Zápise o výsledku...“ 

ako prvé, zároveň to isté družstvo bude 1 x „domácim“ družstvom a bude mať právo ako 
druhé priradiť k jednotlivým hráčom súpera svojich hráčov podľa vlastného uváženia, t.j. na 

súpisku hráčov prvé zapisuje údaje 
hosťujúce družstvo a až následne domáce. Nakoľko sa bude hrať nepárny počet zápasov, 

3.kolo si družstvá vyžrebujú, kto bude domáce a kto hosťujúce družstvo losom.Bodovanie v 
rámci zápasu je nasledovné: 
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• 2 body – víťazstvo družstva, 1 bod – remíza družstva, 0 bodov – prehra družstva 
• 1 bod – viťazstvo jednotlivca, 0.5 bodu – remíza jednotlivca, 0 bodov prehra jednotlivca 

• Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré dosiahlo viac bodov 
 

• Poradie družstiev v tabuľke sa riadi počtom bodov získaných v odohraných 
Stretnutiach zápasov. 

 
V prípade bodovej rovnosti rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší súčet zrazených kolkov 
družstva vo všetkých odohraných stretnutiach, ďalej bodový zisk zo vzájomných zápasov, 

resp. vyšší celkový súčet zrazených kolkov družstva zo vzájomných zápasov 
 

Príklad č.1: 
Družstvo A proti družstvu B nahralo 613 bodov voči 612. Za víťazstvo má družstvo 2 body. 
Hráč č.1 družstva A zahral 213 bodov, hráč č.1 družstva B zahral 212 bodov. Zvyšný hráči 
zahrali rovnako 200 bodov, t.j. oni dostávajú 0.5 boda, pričom hráč č.1 družstva A vylepšil 

skóre družstva A o ďalší bod a výsledok je A 4 bodov : B 1 bod. 
 
 

Príklad č.2: 
Družstvo A proti družstvu B nahralo 613 bodov voči 613. Za remízu majú družstvá po 1 bode. 

Hráč č.1 družstva A zahral 213 bodov, hráč č.1 družstva B zahral 213 bodov. Zvyšný hráči 
zahrali rovnako 200 bodov, t.j. oni nedostáva body. Výsledok je A 2.5 bod: B 2.5 bod. 

 
Príklad č.3: 

Družstvo A proti družstvu B nahralo 613 bodov voči 613. Za remízu majú družstvá po 1 bode. 
Hráč č.1 družstva A zahral 213 bodov, hráč č.1 družstva B zahral 113 bodov. Hráč č.2 

družstva A zahral 220 bodov, hráč č.2 družstva B zahral 250 bodov. Hráč č.3 družstva A 
zahral 180 bodov, hráč č.2 družstva B zahral 250 bodov. Hráč č.1 družstva A vylepšil skóre 

družstva A o ďalší bod, ale hráči č.2 a č.3 družstva B  vylepšili každý o bod a výsledok je A 2 
body : B 3 body. 

Príklad č.4: 
Družstvo A proti družstvu B nahralo 613 bodov voči 612. Za víťazstvo má družstvo 2 body. 

Hráč č.1 družstva A zahral 213 bodov, hráč č.1 družstva B zahral 112 bodov. Hráč č.2 
družstva A zahral 220 bodov, hráč č.2 družstva B zahral 250 bodov. Hráč č.3 družstva A 

zahral 180 bodov, hráč č.2 družstva B zahral 250 bodov. Hráč č.1 družstva A vylepšil skóre 
družstva A o ďalší bod, ale hráči č.2 a č.3 družstva B 
vylepšili o 2 body a výsledok je A 3 body : B 2 body. 

 
Handicap:     Handicapy ( pomocné body ) sa vo KBL priznávajú nasledovne: 
                                   - ženy a juniori do 15 rokov majú handicap + 10 bodov na každú hru.  
 

 
Predpis:   Hrá sa podľa platných  „ Základných pravidiel hry bowlingu„. 

Hrá sa podľa tohto rozpisu, pokiaľ tento rozpis niektorú časť pravidiel 
mení.  
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Právo zmien:          Organizátor  KBL má právo zmeniť systém súťaže, vrátane odvolania  
jednotlivého hracieho dňa. 

                                    
 
 
Platnosť rozhodnutí:    V prípadných sporoch má rozhodujúce a konečné slovo vedúci ligy.      
                                   Tento systém je záväzný pre všetkých účastníkov KBL a zaplatením  
                                   účastníckeho poplatku vyjadrujú hráči súhlas so systémom súťaže a  
                                   jeho pravidlami. 
 
 
Tresty:                      Vedúci  KBL má právo vykonať nasledujúce tresty pri nedodržaní  
                                   pravidiel, prípadne pri nešportovom chovaní: 
                                   - varovanie 
                                    - odobratie všetkých dosiahnutých bodov v lige, prípadne vylúčenie z 
                                    KBL bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku. 
 
 
Práva a povinnosti 
vedúceho ligy:         - kontroluje súpisky družstiev 
                                 - kontroluje a potvrdzuje zápisy o stretnutí 
                                 - vydáva prázdne tlačivá, zápisy o stretnutí pred zápasom 
                                 - vyzve družstvá k príprave na zápas 
                                 - v sporných prípadoch po konzultácii s vedúcimi družstiev na mieste s  
                                    konečnou platnosťou rozhoduje o záverečnom verdikte 
                                 - pokyny a príkazy vedúceho ligy sú záväzné 
                                 - v prípade včasného nedostavenie sa družstva na stretnutie vedúci určí 
                                    čakaciu dobu v opačnom prípade mužstvo zápas prehráva 
                                 - zaisťuje výsledkový servis a celkovú agendu KBL. 
 
 
Vedúci družstva:      Každé družstvo si na začiatku KBL zvolí svojho vedúceho (kapitána), 
                                   ktorého zároveň uvedie v súpiske družstva na začiatku KBL. 
 
Práva a povinnosti 
vedúceho družstva:- vedúci družstva je zodpovedný za správne vyplnenie spoločného zápisu               
                                   o stretnutí. V zápise pred stretnutím každý vedúci družstva vyplní  
                                   zostavu družstva s uvedením poradia hráčov, v ktorom budú nastupovať 
                                   na stretnutie 
                                 - vedúci družstva po skončení stretnutia potvrdzuje svojím podpisom  
                                   správnosť zápisu a výsledku stretnutia 
                                 - vedúci družstva je povinný po skončení stretnutia odovzdať Zápis o                                
                                   stretnutí vedúcemu KBL. 
                                 - vedúci družstva má v prípade pochybnosti, právo požiadať vedúceho 
                                   ligy o overenie totožnosti súperových hráčov, kontrolou ich OP. 
   
Práva a povinnosti 
družstiev 
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a hráčov:  - družstvá štartujú s riadne potvrdenou súpiskou, ktorú potvrdzuje a  
                                    zmeny v nej registruje vedúci KBL 
                                 -  prezentácia družstiev na jednotlivé hracie dni je minimálne 15 minút 
                                    pred úradným začiatkom hracieho dňa 
                                 - družstvá sú povinné nastúpiť na zápas v stanovený začiatok zápasu, za  
                                    riadny nástup sa považuje nastúpenie všetkých troch hráčov uvedených 
                                    v zápise o stretnutí a pripravených na túto hru 
                                 - v prípade, že zo závažných dôvodov sa nemôže družstvo dostaviť  
                                    k zápasu včas, je možné posunúť začiatok stretnutia o 15 min. neskôr, 
                                    pokiaľ ide o prvý zápas družstva v príslušnom hracom dni. V prípade  
                                    ďalších zápasov je čakacia doba 10 minút 
                                 - družstvu, ktoré sa nedostavilo na stretnutie ani v limite čakacej doby sa 
                                    počíta nulový výkon a zápas ako prehratý. V tom prípade nastúpi len to 

družstvo, ktoré je pripravené na zápas, odohrá ho bez súpera                                 
a nezávisle od výkonu získa automaticky 2 body za výhry 

                                
Rôzne: Do hracieho priestoru je pri stretnutí povolený vstup iba hrajúcim členom  
                             družstiev a ich vedúcim, vedúcemu ligy a bowlerom.   
                                 V priestoroch dráh je počas všetkých stretnutí zákaz fajčiť!  
                                  
 

Ocenenia  KBL 2022: 
   

        Víťazné družstvo   KBL 2022  získa vernostnú kartu KeVyPI Bowling KOŠICE 
v hodnote 150,- € + pohár pre víťaza KBL 2022 

 
Družstvo na 2. mieste získa vernostnú kartu KeVyPI Bowling KOŠICE 

v hodnote 100,- € + pohár 
 

 Družstvo na 3. mieste získa vernostnú kartu KeVyPI Bowling KOŠICE  
v hodnote 70,- € + pohár 

 
Družstvo na 4. mieste získa vernostnú kartu KeVyPI Bowling KOŠICE  

v hodnote 50,- € + pohár 
 

Najlepší hráč ( s najvyšším priemerom pri odohratí min 50% hier)  KBL 2022 získa 
darčekový kôš   

 
Najlepšia hráčka ( s najvyšším priemerom pri odohratí min 50% hier)  KBL 2022 získa 

darčekový kôš  
 

Družstvá umiestnené na 5. – 12. mieste získajú pohár. 
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Bližšie informácie nájdete 
na: 

www.mblke.sk 
 

www.bowlshop.sk  
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PRIHLÁŠKA DRUŽSTVA DO KOŠICKEJ BOWLINGOVEJ LIGY 2022. 
 
 
 
Miesto konania : Bowlingové centrum KeVyPi Bowling Košice, Trieda KVP 1 
 
 
 
Názov družstva : ....................................................................................................................... 
 
Vedúci družstva (kapitán), tel. číslo  : ..................................................................................... 
 
 
 

Meno a priezvisko hráča na súpiske 
 

 
1.  ................................................................................................................................................ 
 
2.  ................................................................................................................................................ 
 
3.  ................................................................................................................................................ 
 
4.  ................................................................................................................................................ 
 
5.  ................................................................................................................................................ 
 
6.  ................................................................................................................................................ 
 
7.  ................................................................................................................................................ 
 
8.  ................................................................................................................................................ 
 
 

Vyplnenú prihlášku žiadame doručiť do 5. apríla 2022 na emailovú adresu: 
merkovskyv@gmail.com  alebo osobne do bowlingového centra KeVyPi Bowling 

Košice.  
 

Svojím podpisom súhlasíte s podmienkami súťaže KBL 2022 
 

 
 

 
.......................................................................                        
Podpis kapitána vedúceho družstva, dátum 


