19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

BOWLING
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Jan Spáčil
spacil@bowland-center.cz, 730 892 284

Termín soutěže:

6. 9. 2021 (pondělí)

Místo konání:

Bowland Bowling Center, Galerie Šantovka, Polská 1, 779 00 Olomouc

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021.
Přihlášky pouze za univerzity, ne za fakultu.

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže

Prezence účastníků:

V místě konání soutěže. Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před
plánovaným zahájením hracího bloku. Ukončení prezence je 15 minut před
zahájením hracího bloku.

Losování:

Losování drah se provádí během prezence.

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr České republiky v bowlingu pro rok
2021“

Epidemiologická opatření:
Z rozhodnutí organizačního výboru Českých akademických her 2021 jsou pravidla pro účast všech
účastníků her (sportovci, trenéři, doprovod, organizátoři apod.) týkající se epidemiologických opatření
proti onemocnění COVID-19 stanovena dle systému O-N-T. Podrobné informace jsou prezentovány
na webu ČAH 2021, případně na Covid portálu.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní rozhodčí:

Jan Spáčil

Pravidla soutěže:

Hraje se podle Pravidel bowlingu a dalších předpisů a řádů České bowlingové
asociace

Mazací model:

Mazací model bude vybrán STK ČBA a bude publikován na
www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění jsou dva dny před hracím dnem.

Úprava drah:

Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

Systém soutěže:
Herní systém základní části
•

V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém
(čl.2.9.1 Pravidel bowlingu).

•

Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.

•

První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči
posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího.

•

Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.

•

pořadí v základní části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 6 her hráče, v případě
rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
a) vyšší dosažený nához
b) vyšší nejnižší dosažený nához
c) rozhoz (event. opakovaný) na 9. a 10. frame hry

•

V soutěži mužů i žen do nadstavbové části (čtvrtfinále) postupuje 8 hráčů/hráček.

Herní systém nadstavbové části (čtvrtfinále, semifinále a finále)
•

Ve čtvrtfinále hrají hráči mezi sebou vyřazovací play-off systém na součet 2 her. Nasazení do
play-off je následující: 1-8 hráč (utkání A), 2-7 hráč (utkání B), 3-6 hráč (utkání C), 4-5 hráč
(utkání D).

•

V semifinále hrají proti sobě na součet 2 her vítězové A-D, B-C.

•

Ve finále se utkají na součet 2 her vítězové ze zápasů A-D a B-C. O třetí místo hrají poražení
z těchto utkání.

•

Před zahájením čtvrtfinále mají hráči právo na společný trénink v délce 10 minut. Před
zahájením semifinálového a finálového zápasu mají hráči právo na trénink v rozsahu 2 frame
na každé dráze.

•

Nadstavbová část (čtvrtfinále, semifinále a finále) je hrána na součet 2 her od nuly. V případě
dosažení stejného výsledku v součtu 2 her, rozhoduje o pořadí jeden hod do plné sestavy
kuželek, s tím že tuto hru, vyhrává ten hráč, který shodí prvním hodem více kuželek. Pokud
dojde ke shodě počtu shozených kuželek, dochází k opakování hodu až do úplného rozhodnutí.

Povinnosti a práva:
Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít
vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, řediteli soutěže, technické
obsluze, případně trenérovi.
Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno
používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí
hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či ředitele soutěže.
V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit
napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.
Zvláštní důraz je kladen na dodržení vhodné sportovní ústroje dle Soutěžního řádu – upozorňujeme, že
je zcela nepřípustná účast hráčů a hráček v tílku bez rukávů nebo dokonce v teplákách, kapsáčích či
šusťákových kalhotách, u mužů se navíc musí vždy jednat o kalhoty dlouhé – ne kraťasy, ne trenýrky,
ne tříčtvrteční kalhoty
Protesty:
V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a
mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně do 15 minut od skončení soutěže k rukám
hlavního rozhodčího, včetně kauce 100 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní
rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační
výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, ředitel soutěže). V případě kladného
rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí
plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí
protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad.
Odvolání:
Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže organizačnímu výboru
ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v soutěži mužů a soutěži žen obdrží medaile a diplomy

Vyhlášení výsledků:

Ihned po skončení soutěže

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pondělí 6. 9. 2021
08.30 - 08.45
09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
12.30 - 12.45
13.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.15 - 17.45
18.00 - 18.30
18:30 - 19:00

prezence hráčů první rundy (maximálně 36 hráčů)
základní část, první runda
úprava drah
prezence hráčů druhé rundy (maximálně 36 hráčů)
základní část, druhá runda
úprava drah
čtvrtfinále
semifinále
finále a zápasy o třetí místo
medailový ceremoniál a ukončení soutěže

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících i případné změny
propozic. Časový rozpis může být upraven dle počtu přihlášených hráčů.
Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

Jan Spáčil
ředitel soutěže

Ing. Jana Holubová
předsedkyně sportovní komise ČAUS

