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Propozice 

 
Mistrovství UNITOP ČR v bowlingu jednotlivců  

pro rok 2022 
 
 

 

Organizační výbor: 
 
Ředitel mistrovství:  Zdeněk Weber 

   
     

 

Všeobecná ustanovení: 
 

Pořadatel: z pověření VV UNITOP ČR Policejní bowlingový spolek 

Plzeň. 
 

Datum konání: čtvrtek 9. června 2022. 

 

Místo konání: Profibowling Třemošná. 
 

Startují: policisté a zaměstnanci PČR a MV ČR (včetně HZS ČR) 

a členové sportovních klubů sdružených v UNITOP ČR. 

 
Podmínky účasti: zdravotní prohlídka ne starší 12-ti měsíců. 

Odpovídají za ni vysílající organizace, 

organizátorem mistrovství nebude potvrzení 

o zdravotní prohlídce kontrolováno. 
 
 

Přihlášky: závazné přihlášky zasílají vysílající organizace 

nejpozději do 31.5.2022 na e-mail: 
weber.zdenek@gmail.com. V přihlášce je třeba uvést 

kontaktní osobu včetně spojení. Tyto kontaktní osoby 

budou po uzavření přihlášek informovány o zařazení či 

nezařazení přihlašovaných do mistrovství a o dalších 
podrobnostech. O zařazení bude rozhodovat termín 

doručení přihlášky. V případě velkého zájmu, mohou být 

upřednostněni účastníci, kteří startovali na bowlingových 

akcích pořádaných v rámci UNITOP ČR v minulosti.  
 Herní systém je nastaven pro 42 muže a 18 žen, může 

však být upraven podle počtu přihlášených.  

 

Informace: Zdeněk Weber, MT: 777 591 100, e-mail: viz výše. 
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Startovné: není stanoveno.  

 
Stravování: není organizátorem zajištěno, je možno využít bohaté 

nabídky v místě konání. 

 

Doprava: není zajištěna pořadatelem.  

 
Ubytování: není zajištěno pořadatelem, je možno domluvit 

ubytování v penzionu v těsné blízkosti herny. 

 

Prezentace: nejpozději 30 min. před zahájením příslušné hrací rundy, 
do které je hráč zařazen. O zařazení do konkrétní hrací 

rundy prvního kola budou účastníci informováni 

prostřednictvím kontaktních osob uvedených v přihlášce 

po uzavření přihlášek. 
 

Zahájení: 1. runda prvního kola v 10:00 hod. (herna bude 

otevřena v 9:15 hod. – ne dříve). 2. runda prvního kola 

v 11:45 hod. 
 Slavnostní zahájení proběhne v 11:30 hod. 

Předpokládané vyhlášení výsledků bude v 15:45 hod. 

(přesný čas může být upraven dle průběhu akce) 
 

 
 

Technická ustanovení: 
 

Kategorie:  jednotlivci muži, ženy. 

 

Předpis: soutěží se dle platných pravidel ČBA a tohoto rozpisu. 

 
Herní systém: mistrovství je rozděleno do tří kol 

 

V prvním kole startuje celkem 60 hráčů (42 muži 

a 18 žen). Hráči hrají tři na dráze tři hry. Hráči budou 
pro první kolo nasazeni do dvou hracích rund (nasazení 

provede pořadatel mistrovství; o nasazení do konkrétní 

hrací rundy prvního kola pořadatel informuje přihlášené 

prostřednictvím kontaktních osob uvedených v přihlášce 
po uzavření přihlášek). Podle výsledků dosažených 

v prvním kole (součet všech tří her) bude určeno pořadí. 

Hráči nemají po celou dobu mistrovství přiděleny žádné 

handicapy.  

 
Do druhého kola postoupí 40 hráčů (28 mužů a 12 

žen), kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole. 

V případě rovnosti celkového součtu rozhoduje nejvyšší 
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nához dosažený v kterékoliv hře prvního kola. Při jeho 

rovnosti pak druhý nejvyšší nához a pokud rovnost 

přetrvá, rozhodne o pořadí los. Ve druhém kole budou 
hrát dvě hry vždy dva hráči na dráze. Nasazení 

do hracích rund a na dráhy bude provedeno podle klíče, 

se kterým pořadatel seznámí účastníky před zahájením 

jejich hrací rundy prvního kola. Výsledek druhého kola 

bude tvořen součtem výkonů dosažených v obou hrách 
druhého kola a průměru dosaženého daným hráčem 

v prvním kole. 

 

Do finále postoupí 20 hráčů (14 mužů a 6 žen), 
kteří dosáhnou nejlepších výsledků podle stanoveného 

klíče (viz výše). V případě rovnosti dosažených výkonů 

rozhoduje o pořadí nižší započtený průměr z prvního 

kola. Při jeho rovnosti rozhoduje jako další hledisko 
nejvyšší nához dosažený v jakékoliv hře druhého kola 

a pokud rovnost přetrvá, rozhodne o pořadí los. Ve finále 

budou hráči hrát dvě hry vždy dva na dráze. Nasazení 

na dráhy bude provedeno podle klíče, se kterým 

pořadatel seznámí účastníky před zahájením jejich hrací 
rundy prvního kola. 

 

Celkový výsledek finále bude tvořen součtem výkonů 

dosažených v obou finálových hrách a průměru 
dosaženého daným hráčem ve všech jím doposud 

odehraných hrách. 

 

Pořadatel mistrovství si vyhrazuje právo upravit herní 
systém v závislosti na počtu přihlášených a jejich složení 

(muži/ženy). O případné úpravě herního systému budou 

přihlášení informováni prostřednictvím kontaktních osob 

uvedených v přihlášce. 
 

V případě závady je hráč, který závadu zjistí povinen 

bezodkladně informovat hlavního rozhodčího nebo 

ředitele mistrovství. 

 
 

Rozcvičení: v prvním kole budou mít hráči před zahájením hry 

10 minut na trénink na drahách; ve druhém kole 

a ve finále pak budou mít hráči na trénink na dráze 
5 minut.  

 

Mazání: dráhy budou před zahájením mistrovství připraveny 

vybraným mazacím modelem, který bude zaslán, spolu 
s dalšími informacemi, kontaktním osobám uvedeným 

v přihlášce. 
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Závěrečná ustanovení: 
 

Vyhlášení: vyhlášení výsledků bude provedeno do 15 minut 

po ukončení hry. 

 
Ceny:  první tři jednotlivci v kategorii muži a ženy obdrží 

medaile a drobné ceny. Oceněn bude také hráč, který 

dosáhne v průběhu celého mistrovství nejvyššího 

náhozu. 
 

Protesty: je možno podat u ředitele mistrovství nebo hlavního 

rozhodčího s vkladem 1000,- Kč do 15 minut 

od vyhlášení výsledků. V případě zamítnutí protestu 

propadá vklad ve prospěch pořadatele akce. 
 

Poznámka: výklad pravidel přísluší výlučně pořadateli mistrovství. 

                                   
 

 
 
 

Zdeněk Weber v.r.   

ředitel mistrovství 

 
 


