
 

Chýnovská bowlingová, podniková liga. 
 
 
 Organizační pracovníci turnaje : 
 
 pan Rada: tel.č.: 607 666 888, e-mail : rada@zschynov.cz  
 pan Hešík:  radimhesik@seznam.cz 724 763 014 
 
REZERVACE DRAH: 720 526 213 – bowlingový bar. 
  
 
Stručná pravidla : 
- Turnaje se zúčastní čtyřčlenné týmy, možno přihlásit maximálně dva týmy („A“ a „B“) 
- Utkání je možné odehrát od pondělí do čtvrtka 14:00 – 22:00,v pátek od 13:00 do 17:00 a popřípadě 

v neděli celý den. Je nutné při rezervaci nahlásit, že se jedná o „ligu“ (jiná cena dráhy). 
- Rezervaci provádí kapitáni týmů po vzájemné dohodě se soupeřem 
-    Na pohlaví jednotlivých hráčů v družstvu nezáleží. 
- Tabulka s přihlášenými týmy bude rozeslána kapitánům, kteří při přihlášení sdělí své kontaktní info 

(mail,telefon). 
- Kapitáni obdrží akreditační kartu, kterou předloží před zahájením utkání obsluze bowlingu. 
- Termíny jednotlivých utkání si domlouvají kapitáni družstev = kontaktní osoba, na kterou je kontakt e-

mailem  
- Bodování: vítězství 2 body, remíza 1 bod 
- Každé utkání  se hraje na 4 hry (max.2 hodiny), které se započítávají každá zvlášť. Nezáleží na 

celkovém počtu bodů naházených po všech čtyřech hrách.  
- Zápis o utkání obdrží kapitáni u obsluhy před utkáním 
- Týmy si po dvou proběhlých hrách ( v polovině utkání) vymění dráhy. 
- Startovné 400 Kč na družstvo – budou zakoupeny hodnotné ceny, putovní pohár, popř. medaile. 
- Cenu za dráhu si na místě hradí každé družstvo samo za sebe. Cena bude pro družstva CHBPL              

(Chýnovské bowlingové podnikové ligy) zvýhodněna na 100,-Kč/hodinu/dráhu. 
- Předpokládané zahájení turnaje 25.3.2009, uzávěrka přihlášených týmů 19.3.2009 ! 
- K dispozici jsou dvě dráhy 
- V případě, že se některý z týmů odhlásí v průběhu soutěže, budou výsledky kontumovány ve prospěch 

soupeře.Startovné se nevrací. 
- Výsledky budou průběžně aktualizovány na www.pensionchynov.cz v sekci: „bowlingová liga“ a to 

každou neděli. Též budou k nahlédnutí přímo u bowlingové dráhy. 
- Turnaj se odehrává pod záštitou TJ Sokol Chýnov a za přispění partnerů…. 
- Utkání se hraje se čtyřmi hráči + 1 náhradník.Na soupisce může být maximálně 8 hráčů. 
- Prosíme o odehrání minimálně jednoho utkání týdně. 
- V seznamu týmů jsou vepsány hrací dny týmů. 
- Soutěž bude ukončena po odehrání všech utkání. 
 
 
 
 
 
 


