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1. POJEM 

 International Bowling League (IBL) je bowlingovou soutěží, které se účastní tříčlenné týmy. 

 

2. VYPISOVATEL  

EBL Bowling Production. 

 

3. PRÁVO ÚČASTI 

 
a) Právo účasti hrát International bowling league tříčlenných družstev (dále jen IBL) mají 

družstva složená z jakýchkoliv hráčů spadajících do ETBF oblasti. 
b) Družstva musí splnit povinnost podat internetovou přihlášku na oblast SLOVENSKO. 

 

4. KALENDÁŘ 

Hrací schéma International bowling league se dělí na podzim, jaro a finále. Podzim má dvě 
hrací kola. V lednu je zimní přestávka a možnost přestupů. Jaro má päť hracích kol a velké 
finále je plánováno na červen. Hracím dnem je nedeľa, výjimečně jiný den v týdnu. 

 

5. HRACÍ DNY 

1. hrací den  BNC Bratislava     24. 10. 2010   

2. hrací den  BNC Bratislava   28. 11. 2010   

3. hrací den  BNC Bratislava   6. 2. 2011   

4. hrací den  BNC Bratislava   20. 3. 2011   

5. hrací den  BNC Bratislava   3. 4. 2011   

6. hrací den  BNC Bratislava   22. 5. 2011   

7. hrací den  BNC Bratislava   12. 6. 2011  

Mazací modely budou zveřejněny vždy v pondělí v hracím týdnu 

 



6. ZÁPIS O UTKÁNÍ, HERNÍ SYSTÉM 

Každé utkání se hraje americkým způsobem, nastupují k němu dvě družstva po třech hráčích 
na každé straně. První píše soupisku družstvo vedené v zápise jako hosté. 

Vítězné družstvo získává dva body, za remízu obě družstva jeden bod. Každý hráč, který 
vyhraje nad svým soupeřem, získá jeden bod, v případě remízy si oba připisují půl bodu. 

7. POSTUPY A SESTUPY 

Po odehrání všech zápasů v siedmich hracích kolech vznikne konečné pořadí oblastního 
regionu, tzv. Konec sezóny. Ze skupiny SLOVENSKO, postupují první dva týmy do finále a 
poslední dva do regionální kvalifikace.  

Pokud to aktuální stav dovolí, mohou dodatečně postoupit i týmy, které byly na 
nepostupových místech. Tyto týmy mohou spolu sehrát barážové utkání o dodatečný postup 
do Velkého finále. (tyto postupy jsou součástí dodatku propozic, které budou vydány pro 
každý oblastní region zvlášť, nejpozději před začátkem jarní části). 

 

8. MEZINÁRODNÍ FINÁLE 

Do mezinárodního finále postoupí minimálně 24 týmů dle postupů. Finále se koná jednou za 
rok po skončení sezóny, vždy v jiném státě a herně.  

Pro první Mezinárodní finále byla vybrána Bratislavská herna BNC. Časový sled a hrací systém 
bude včas upřesněn v jarní části dané sezóny. Finále je pro všechny kvalifikované ZDARMA. 

 

9. STARTOVNÉ 

Licenční startovné na jednu sezónu je 300 €, splatných při prezentaci prvního hracího dne.  

Startovné na jeden hrací den je 84 € na tým, splatných při prezentaci každého hracího dne. 

10. CENY 

Ocenění v oblastním regionu SLOVENSKO : 

1. místo 1000 €  Pohár pro vítěze  Postup do Mezinárodního finále 
2. místo 400 €  Pohár za druhé místo  Postup do Mezinárodního finále 
3. místo 200 €  Pohár za třetí místo  Možnost baráže o finále  
4. místo   Pohár za účast   Možnost baráže o finále  



5. místo   Pohár za účast    
6. místo   Pohár za účast    

Odměny ve skupině mohou být v průběhu sezony navýšeny. 

 

Minimální rozpis ocenění ve finále: 

1. místo 6000 €  pohár  partnerské ceny 

2. místo 3000 €  pohár  partnerské ceny 

3. místo 1900 €  pohár  partnerské ceny 

4. místo 1600 €  pohár  partnerské ceny 

5. místo 1400 €  pohár  partnerské ceny 

6. místo 1300 €  pohár  

7. místo 1200 €  pohár  

8. místo 1000 €  pohár  

9. místo 900 €   pohár 

10. místo 800 €   pohár 

11. místo 700 € 

12. místo 600 € 

13. místo 600 € 

14. místo 500 € 

15. místo 500 € 

16. místo 500 € 

Celkové odměny pro finále jsou minimálně 22.500 Euro. 

11. PŘEDPIS A OSTATNÍ 

Hraje se podle platných „Základních pravidel bowlingu“ a soutěžního řádu IBL 

A dále se hraje dle platných předpisů FIQ, WTBA (Evropská zóna) 

 



V hracím prostoru je po celou dobu hracího dne zákaz kouření a konzumace alkoholu 

Vstup do hráčského sektoru jen s uzavíratelnými láhvemi. 

 

12. ZAHÁJENÍ HRACÍHO DNE, PREZENCE DRUŽSTEV 

Prezence družstev na herně je vždy společná 15 až 30 min před začátkem hracího dne 

 

13. ROZCVIČENÍ 

Každé družstvo má před zahájením bloku her 15 minut na rozcvičení. 

 

14. STŘÍDÁNÍ  

V průběhu rozehrané hry nelze střídat. Střídat lze až po dokončení rozehrané hry. 

Střídat mohou pouze hráči uvedení na soupisce družstva. 

 

15. VÝSLEDKOVÝ A INFORMAČNÍ SERVIS 

Veškeré informace a kompletní výsledkový servis bude pravidelně zveřejňován na oficiálních 
stránkách IBL – www.iblweb.eu 

 

16. KONTAKTY 

Organizátor soutěže: EBL Production, Roman Dyršmíd: roman.dyrsmid@iblweb.eu 

Produkce soutěže: Karel Kutina: info@iblweb.eu 

Technický komisař: Jakub Váradi: jakub.varadi@iblweb.eu 

Marketing: Milan Soušek: marketing@iblweb.eu  


