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SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ ZVÄZ 
V SPOLUPRÁCI S 

ESBC - SK  
www.slovakbowling.sk                                                    

E-mail: sekretariat@slovakbowling.sk 

Propozície  pre Seniorský pohár družstiev 2016 

 

 
§ 1. USPORIADATEĽ 

 

Usporiadateľom Seniorského poháru družstiev (SEPD) je Slovenský Bowlingový zväz (SBwZ) a občianske združenie 

ESBC-SK, záujmové združenie seniorských a ďalších hráčov bowlingu v Slovenskej republike.  
 

§ 2. VEDÚCI SÚŤAŽE A ROZHODCA 

 

Vedúcim súťaže SEPD ročníku 2016 je Branislav Krajčovič, tel.: +421-905 384 940, BKrajcovic@gmail.com 

Rozhodca: bude určený Rozhodcovskou komisiou a uverejnený v jej zápise pre daný mesiac.   

 

§ 3. TERMÍN A MIESTO KONANIA 

 

Seniorský pohár družstiev sa koná dňa 10. 9. 2016 v bowlingovom centre PBC Bratislava. 

 

§ 4. PREDPISY 

 
a) Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry“ prijatých SBwZ, pravidiel ETBF, World Bowling 

a tohto rozpisu. 

b) Pokiaľ tento rozpis mení niektorú pasáž pravidiel, ustanovenia tohto rozpisu majú prednosť.   

 

§ 5. PRÁVO ÚČASTI NA SENIORSKOM POHÁRI DRUŽSTIEV 
 

a) SEPD sa môžu zúčastniť výhradne hráči a hráčky trvalo registrovaní v Slovenskom bowlingovom 

zväze, mimo zahraničných hráčov, ktorí sú na hosťovaní. 

b) Registrovanými hráčmi sa rozumejú hráči, ktorí mali zaplatenú licenciu hráča SBwZ pre sezónu 

2015/2016. 

c) Neregistrovaní hráči sa SEPD zúčastniť nemôžu. 

d) Právo účasti na SEPD majú družstvá, ktoré skončili vo finálovej časti Seniorskej bowlingovej ligy 

2015/2016 na 1. až 8. mieste. V prípade, neúčasti niektorého z uvedených družstiev na SEPD, bude 

nahradené ďalším družstvom v konečnom poradí.  

e) Maximálny počet hráčov na súpiske SEPD je osem. 

f) Podmienkou štartu každého hráča na SEPD je dosiahnutie minimálneho veku 50 rokov do 31. 

augusta 2016. Za jednotlivé účastnícke družstvá musia odohrať každý zápas minimálne traja hráči, 

ktorí boli na súpiske družstva Seniorskej bowlingovej ligy 2015/2016. 

 
§ 6. ÚČASTNÍCKY PRÍSPEVOK A POPLATKY 

 

a) Účastníci štartujú na vlastné náklady. 

b) Prenájom bowlingového centra hradí ESBC-SK. 

c) Družstvo pri registrácii platí účastnícky príspevok v hotovosti vedúcemu súťaže a to vo výške 80,- €. 

 

§ 7. PRIHLASOVANIE DRUŽSTIEV 

 

a) Družstvá sa prihlasujú na SEPD iba na portály www.slovakbowling.sk/rezervacie. 

b) Ospravedlnenie z neúčasti je prípustné iba písomne e-mailom, alebo doporučenou poštou vedúcemu 
súťaže do 10.9.2016. Akákoľvek iná forma je považovaná za neplatnú. Pričom v prípade nepotvrdenia 

neúčasti sa hráči vystavujú disciplinárnym postihom na základe Disciplinárneho poriadku SBwZ. 

 

§ 8. REGISTRÁCIA HRÁČOV 

 

a) Účastníci sa registrujú v deň konania kvalifikácie a finálovej časti SEPD priamo v centre. 

b) Pri registrácii je družstvo povinné zaplatiť účastnícky príspevok vo výške podľa §6 odst. a), spôsobom podľa §6 
odst. c) vedúcemu podujatia, rovnako tak hráči predložia platné registračné preukazy. V prípade, že hráč nepredloží 

registračný preukaz, alebo bude neplatný, vedúci súťaže oznámi toto previnenie Disciplinárnej komisii, ktorá hráča 

potrestá v zmysle Disciplinárneho poriadku SBwZ. 
c) Každé družstvo je povinné zaregistrovať sa najneskôr 10 minút pred začiatkom svojej kvalifikačnej rundy 

a nenarušiť tak plynulý priebeh súťaže. 
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d) Družstvo, ktoré sa nestihne zaregistrovať najneskôr 10 minút pred začiatkom kvalifikačnej rundy, 

nemusí byť oprávnené ku hre. 
e) V prípade nenastúpenia družstva na finále sa hráči vystavujú disciplinárnym postihom na základe 

Disciplinárneho poriadku SBwZ. 
 
§ 9. SYSTÉM HRY 
 
SEPD sa hrá v jednej spoločnej kategórii. V prípade, že v družstve nastúpi žena je jej priznaný 

handicap podľa §10.  
 
9.1 Kvalifikácia 
a) Všetci štyria hráči družstva hrajú súčasne na vylosovanom páre dráh systémom Amerika. 
b) Každý hráč družstva odohrá 5 hier (družstvo 20 hier). 
c) Kvalifikáciu je možné odohrať iba raz, bez možnosti opravy (re-entry). 
d) O poradí v kvalifikácii rozhoduje spoločný výkon družstva nahratý v 20 hrách (4x5). 
e) Pokiaľ dôjde k rovnosti bodov spoločného výkonu niekoľkých dvojíc rozhoduje o celkovom 

umiestnení: 
  
 - vyšší maximálny výkon dosiahnutý družstvom z jednej hry 
 - vyšší minimálny výkon dosiahnutý družstvom z jednej hry až do zrušenia rovnosti 
 
f) Pred začiatkom prvej hry majú hráči voľný tréning v trvaní 20 minút, ďalšie hry sa hrajú bez 

skúšobných frame.  
g) Z kvalifikácií do finále postupuje 8 družstiev. 
 
9.2 Finálová časť 
a) Finále hrá osem družstiev podľa umiestnenia v kvalifikácii systémom Amerika. 
b) Štvrťfinále sa hrá na súčet 8 hier (každý hráč družstva odohrá 2 hry). 

c) Semifinále a Finále sa hrá na súčet 4 hier (každý hráč družstva odohrá 1 hru). 

d) Družstvá si vo štvrťfinále pripočítajú ku konečnému súčtu skóre 10% prenos spoločného výkonu 
z kvalifikácie. Všetky ostatné finálové časti sa hrajú bez prenosu bodov. 

d) V prípade rovnosti súčtu skóre dvojíc rozhoduje: 

 

 - vyšší výkon prvého hráča dvojice 

 - vyšší výkon druhého hráča dvojice 

 - lepšie umiestnenie v kvalifikácii 

 
e) Do štvrťfinále budú družstvá nasadené podľa dosiahnutého skóre v predchádzajúcej časti. Najlepšie 

družstvo hrá proti družstvu, ktoré dosiahlo najnižšie skóre ... (rozlosovanie dráh v tabuľke). Do ďalšej 

časti postúpia víťazi 1. kola K.O. súbojov. 

f) Do semifinále postupujú víťazné družstvá zo štvrťfinálovej časti. Družstvo s najvyšším súčtom 

v predchádzajúcej časti hrá proti družstvu, ktoré dosiahlo najnižšie skóre ... (rozlosovanie dráh 

v tabuľke).  

g) Vo finále sa hrá o konečné umiestnenie. V prvom zápase hrajú víťazné družstvá zo semifinálovej 

časti, družstvo s vyšším finálovým skóre sa stáva víťazom SEPD. V druhom zápase hrajú porazené 

družstvá zo semifinálovej časti, družstvo s vyšším finálovým skóre skončí na celkovom 3. mieste ... 

(rozlosovanie dráh v tabuľke).. 
h) Pred začiatkom prvej finálovej časti majú hráči voľný tréning v trvaní 15 minút, ďalšie finálové kroky 

sú bez tréningu.  

 

Štvrťfinále. 

 

 ČÍSLA DRÁH DRUŽSTVO  DRUŽSTVO 

Zápas A 1 / 2 Kvalifikácia 1. miesto VS Kvalifikácia 8. miesto 

Zápas B 3 / 4 Kvalifikácia 2. miesto VS Kvalifikácia 7. miesto 

Zápas C 5 / 6 Kvalifikácia 3. miesto VS Kvalifikácia 6. miesto 

Zápas D 7 / 8 Kvalifikácia 4. miesto VS Kvalifikácia 5. miesto 
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Semifinále. 

 

 ČÍSLA DRÁH DRUŽSTVO  DRUŽSTVO 

Zápas E 1 / 2 K.O. 1 – 1. miesto VS K.O. 1 – 4. miesto 

Zápas F 7 / 8 K.O. 1 – 2. miesto VS K.O. 1 – 3. miesto 

 

Finále 

 

 ČÍSLA DRÁH DRUŽSTVO DRUŽSTVO 

Zápas G 3 / 4 Víťaz zápasu E Víťaz zápasu F 

Zápas H 5 / 6 Porazený zápasu E Porazený zápasu F 

 
§ 10. HANDICAP 

V prípade hráčov vo veku 61 a viac rokov je ku každej hre započítané vekové zvýhodnenie nasledovne: 

61 rokov =  +1 bod. Za každý ďalší rok veku + ďalší 1 bod ku hre. Vek hráčov sa posudzuje ku dňu 

31. augusta 2016. Ženám bude okrem vekového handicapu priznané aj zvýhodnenie 8 bodov ku 

každej hre.  

Podrobný zoznam priznaných HDCP bude uverejnený v Informácii k propozíciám SEPD 2016.  

 

§ 11. MAZANIE 
Dráhy budú upravené na začiatku kvalifikačnej časti, štvrťfinálovej časti a finále. Mazanie pre SEPD bude 
uverejnené na web stránke www.slovakbowling.sk v sekcii - MAZANIA. 

 

§ 12. OCENENIA 
 

UMIESTNENIE OCENENIA 

1. miesto Poháre  

2. miesto Poháre  

3. miesto Poháre  

4. miesto Poháre 

 
§ 13. PRÁVA A POVINNOSTI 

a) Hráč musí štartovať v oddielovom drese, ktorého je členom. Ostatní hráči registrovaní iba v SBwZ bez oddielovej 

príslušnosti môžu použiť jednofarebnú polokošeľu. Za bowlingový úbor sú považované tričká alebo košele s golierom 

a krátkym rukávom, jednofarebné dlhé nohavice u mužov a nohavice ľubovoľnej dĺžky, alebo sukne u žien. Ako 

neprípustný úbor budú posúdené nohavice, alebo sukne typu Blue Jeans a tepláky.  

b) Do hracieho priestoru je povolený vstup iba hrajúcim hráčom, rozhodcom, trénerom, vedúcemu súťaže 

a technickej obsluhe. 

c) V hracom priestore platí zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a dopingových prostriedkov a do hracieho 
priestoru je zakázané vnášať a používať prístroje GSM alebo inú spojovaciu techniku. 

d) Hráč nesmie počas hier opustiť hrací priestor bez povolenia rozhodcu. Hráč je povinný dodržiavať ustanovenia 

tohto predpisu, základných pravidiel hry a rešpektovať rozhodnutie rozhodcu, alebo vedúceho súťaže. V prípade 

nerešpektovania povinností uložených týmto predpisom, môže byť hráč potrestaný podľa smerníc Disciplinárnej 

komisie. V prípade opakovaného previnenia je vedúci súťaže, alebo rozhodca oprávnený hráča zo súťaže vylúčiť.  

 

§ 14. RÔZNE 

a) Zmeny do propozícii je možné vykonať len na základe schváleného dodatku. 
b) Propozície schválené VV SBwZ dňa 06. 08. 2016. 
  

 

 

Vyhotovil: Miroslav Valigura          Schválil: Vladimír Merkovský 

Predseda ŠTK, člen VV SBwZ                            prezident SBwZ 


