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TECHNICKÉ USTANOVENIA
SYSTÉM HRY
Hráči družstva hrajú v poradí uvedenom v zostave družstva v „Zápise o stretnutí
V prípade zranenia alebo iných zdravotných problémov nie je možné nahradiť hráča počas rozohranej hry.
Zranený hráč môže svoju hru ukončiť, pričom do celkového skóre družstva sa za tohto hráča započíta len
výsledok odohraný do momentu jeho odstúpenia. Zraneného hráča je možné v rámci jedného zápasu
vystriedať iba vtedy, ak je zápas hraný na 2 hry (1.BwLN) avšak zásadne len od 1. framu druhej hry
zápasu. Od okamihu, kedy zranený hráč odstúpi počas rozohraného zápasu, už nemôže odohrať ani jednu
hru v rámci toho istého hracieho dňa.
Bodové hodnotenie pre 1.BwLN neuplatňujúce systém výhier jednotlivcov:

2 body – víťazstvo, 1 bod – remíza, 0 bodov – prehra

Víťazom stretnutia je družstvo, ktoré dosiahne vyšší počet zhodených kolkov

Poradie družstiev v tabuľke sa riadi počtom bodov získaných v odohraných stretnutiach

V prípade bodovej rovnosti rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší súčet zrazených kolkov družstva
vo všetkých odohraných stretnutiach, ďalej bodový zisk zo vzájomných zápasov, resp. vyšší celkový súčet
zrazených kolkov družstva zo vzájomných zápasov
Handicap:
V 1.BwLN k ligám družstiev sa handicapy priznávajú nasledovne:
ženy majú handicap 8 kolkov na hru
juniori všetkých vekových kategórií majú handicap 8 kolkov na hru
PRÁVA A POVINNOSTI ROZHODCU
Kontroluje súpisky družstiev a registračné preukazy hráčov.
POPREDNÉ UMIESTNENIA
Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste v jednotlivých BwLN a členovia týchto družstiev, získajú príslušnú
medailu. Medailu získa každý hráč uvedený na súpiske.
Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste v jednotlivých BwLN získavajú pohár.
Predpisové oblečenie hráčov
Pri súťaži družstiev na zápas nastupujú družstvá s hráčmi v jednotnej ústroji (košeľa
alebo polokošeľa v jednotnej farbe) a predpísanej (vhodnej) bowlingovej obuvi.
Predpísaným športovým oblečením sa rozumie:
- polokošeľa alebo košeľa s krátkym rukávom, pri súťažiach družstiev rovnakej farby,
prípadne s rovnakým označením družstva
- u mužov jednofarebné dlhé nohavice, bez našitých vreciek, rovnakej farby pre celé družstvo
- u žien jednofarebné nohavice rôznej dĺžky bez našitých vreciek, prípadne sukňa. Vždy jednotné, tzn. rovnakej
dĺžky a farby pre celé družstvo
- úplne neprípustné sú „šušťákové nohavice“, tepláky alebo nohavice a sukne typu blue Jeans
Ostatné nariadenia
V priebehu všetkých súťaží platí zákaz konzumácie alkoholu, fajčenia a používania
dopingových prostriedkov podľa Smernice pre kontrolu a postih dopingu v športe v SR.
Delegovaný rozhodca má právo vykonať dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu,
odmietnutie tejto skúšky zo strany hráča je považované za hrubé porušenie SP.

