
 

                        P R O P O Z I C E                                  
Ostravar „Mezipodnikové bowlingové soutěže“ (MBS) 

od sezóny 2022 (jaro-podzim). 
 

  A. Všeobecné ustanovení 

 

1. Pořadatel – BOWLINGOVÝ KLUB OPAVA, Krnovská 553/184,747 07 Opava.  
2. Generální partner – Pivovar Ostravar   
3. Místo konání soutěže – sportovně zábavné středisko RAKETA BOWLING, na bezšňůrovém bowlingovém zařízení 

značky Brunswick.  
4. Termín losování a porada vedoucích družstev – začátek ledna, za účasti vedoucích družstev. O přesném termínu 

losování budou vedoucí družstev včas informováni.  
5. Termín zahájení MBS – po odehrání Opavského poháru. Termín pořadatel upřesní.   
6. Termín ukončení MBS – Slavnostní zakončení a předání cen na bowlingovém večírku po ukončení sezóny.  Termín 

pořadatel upřesní.  
7. Vedoucí soutěže – pan Dušan Kaštovský tel. - 553 710 090 (777 222 396), e-mail-  kastovsky@transa.cz 
8. Počet účastníků – 8 družstev v extralize a 3.lize a po 16-ti družstvech v první a druhé lize. 
9. Soutěže se můžou zúčastnit hráči pod hlavičkou kterékoliv firmy nebo podniku, ale i pod jiným názvem. Soutěžícím 

je umožněno vytvořit i „B“týmy, případně další týmy, za stejných podmínek jako družstva „A“.  
            Soutěže se můžou zúčastnit hráči i hráčky, případně smíšená družstva, registrovaní i neregistrovaní hráči, ne však      
             mladší 10 let v den zahájení soutěže.  

10. Rozhodčí – Za regulérnost soutěže a jeho organizaci zodpovídá vedoucí soutěže a výbor soutěže. Bowler RAKETY 
BOWLING, přítomný všem soutěžním zápasům, vystupuje jako rozhodčí jednotlivých zápasů.  

11. Výbor soutěže – Pěti členný "Výbor soutěže „tvoří předseda Dušan Kaštovský a 4 členové výboru, zastupující 
jednotlivé ligy. Tito členové budou voleni vždy před losováním soutěží poměrným hlasováním zúčastněných 
kapitánů. Výbor soutěže rozhoduje především o různých úpravách pravidel, případných sporech a kontumačních 
výsledcích.     

12. Občerstvení hráčů během zápasu je na vlastní náklady a bez omezení. Hráčům není povoleno konzumovat vlastní 
nápoje a jídlo. 

13. Vybavení hráčů – předepsaná bowlingová obuv s koženou podrážkou (možno zapůjčit bezplatně), oblečení podle 
uvážení hráče (doporučujeme družstvům jednotná trika). Také hrací koule může hráč používat vlastní, včetně koulí 
excentrických. 

14. Ceny pro týmy – po odehrání ročníku bude na závěrečném večírku provedeno slavnostní vyhodnocení soutěže 
s předáním pohárů pro všechna zúčastněná družstva.  

15. Ceny pro jednotlivce – nejlepší jednotlivci ze všech soutěží obdrží cenu za nejvyšší nához ve dvou hrách a nejvyšší 
výkon v jedné hře v kategorii muži, ženy a senioři nad 60 let.  
V každé soutěži pak bude vyhlášen hráč s nejvyšším bodovým průměrem (podmínkou je, aby hráč odehrál alespoň            

             polovinu her v soutěži) a nejužitečnější hráč, tj. hráč, který docílí v součtu nejvíce poražených kuželek.  Zároveň  
             budou v jednotlivých soutěžích vyhlášeny nejvyšší výkony družstev v zápase. V případě rovnosti náhozů družstev  
             nebo jednotlivců, bude upřednostněn nához, který byl docílen dříve.  

16. Startovné je pro sezónu podzim-jaro stanoveno ve výši 14.000 Kč. Startovné je nutné na základě vystavené faktury zaslat 
převodem na účet BOWLINGOVÉHO KLUBU OPAVA, vedeného u Československé obchodní banky č. ú. 224267062 / 0300, 
nebo předat v hotovosti k rukám vedoucího soutěže. Tato částka zahrnuje cenu pronajatých drah na všechny zápasy 
podzimní a jarní soutěže SMBS, Opavský pohár a turnaj o přeborníka okresu Opava, zapůjčení bowlingové obuvi, poháry 
pro všechny účastníky, ceny pro nejlepší družstva i jednotlivce, rozhodčí, večeři na závěrečném večírku a veškeré ostatní 
organizační a administrativní výdaje. 

17. Termín úhrady startovného – na startovné bude vystavena faktura 1 x ročně, ovšem startovné může být uhrazeno 
ve dvou splátkách. Vždy nejpozději do 10. září bude uhrazeno minimálně 7.000 Kč a zbylých 7.000 Kč bude uhrazeno 
počátkem následujícího roku. Zaplacením startovného se stává družstvo právoplatným členem této soutěže. 
Nezaplacením ve stanovené lhůtě může dojít k nezařazení družstva, nepřipuštěním k odehrání zápasu nebo i k jeho 
vyloučení během soutěže. O těchto záležitostech rozhoduje pořadatel soutěže.     

 

 



 

 

B. Hrací řád                         

   1.      Hrací dny – pondělí pro 1.ligu, úterý pro 2.ligu, středa pro 3.ligu a čtvrtek pro extraligu dle rozlosování. Každé 
     družstvo odehraje jeden zápas v týdnu dle stanoveného rozpisu zápasů.  

2. Hrací časy jednotlivých zápasů pro 1.,2. a 3.ligu jsou stanoveny podle rozlosování od 16:00 do 18:00 hodin a od 18:00 
do 20:00 hodin. Pro extraligu a 3.ligu je stanoven hrací čas od 16:30 do 18:30 hodin. 

3. Odložení termínů zápasu. Ve výjimečných případech je možné se dohodnout na změně termínu konání zápasu za 
předpokladu, že s tím souhlasí kapitáni obou družstev. V případě, že jeden z týmů nebude ochoten přistoupit soupeři 
na změnu termínu zápasu, musí být zápas odehrán v původně plánovaném termínu. Výjimkou může být pouze 
nemožnost týmu dostavit se k zápasu z důvodu vyšších vlivů, jako jsou přírodní katastrofy, nemoc většiny hráčů 
uvedených na soupisce týmu, karantény družstva nebo jiná velmi vážná událost, která by zabránila hráčům dostavit 
se k plánovanému zápasu. O oprávněnosti neúčasti takového týmu v plánovaném zápase rozhodne v případě sporu 
vedoucí soutěže, případně výbor soutěže, který případně nařídí odehrání zápasu v náhradním termínu.  
Pokud se však týmy vzájemně dohodnou na změně termínu zápasu, je nutné to dopředu nahlásit bowlerovi nebo 
vedoucímu soutěže, kteří provedou uvolnění dráhy a zarezervují dráhu pro náhradní termín. Tato oznamovací 
povinnost je na kapitánovi družstva, který odklad zápasu zapříčinil. Náhradní termín bude volen přednostně v hrací 
den konání zápasů MBS, např. po odehrání plánovaných kol, tj. od 20:00 hodin na dráze č.1-4, nebo i na dráze č.5-6 
v průběhu MBS.  Družstva musí odehrát zápas nejpozději do 14-ti dnů ode dne plánovaného termínu zápasu. Pokud 
zápas nebude dohrán nejpozději do této lhůty, určí vedoucí soutěže náhradní termín podle vlastního uvážení, a to 
v nejbližším vhodném termínu. Tento termín oznámí kapitánům dotyčných družstev. Tento náhradní termín zápasu je 
pak konečný a nelze jej už změnit. Všechny zápasy před předposledním kolem, musí být odehrány.  Poslední 2 kola 
není možno odkládat v zájmu regulérnosti celé soutěže. Je však možné tyto kola předehrát. Za nedodržení těchto 
pravidel se viník, případně viníci, vystavuji riziku kontumačního výsledku. 

4. Dráhy a rozběhy budou před každým soutěžním dnem připraveny a namazány. Zápasy budou odehrány na dráze 
číslo 1 až 4, ale v případě větší poruchy bude automaticky využito dráhy číslo 5 nebo 6. 

5. Ostatní pravidla. Všechny zápasy se odehrají dle platných Pravidel bowlingu, Soutěžního řádu a ustanovení těchto 
propozic. Kuželka nebo kuželky sražené koulí, která již opustila dráhu, se považují za neregulérní a budou z náhozu 
hráče bowlerem vymazány. Hráč je povinen tuto kolizi nahlásit bowlerovi. Hráčům je výslovně zakázáno používat jiné 
boty, než které jsou učeny pro bowling, opatřovat podrážku kapalinou nebo jiným materiálem (pudr, prášek, mokrá 
hadra atd.), který by mohl zanechat nebezpečné stopy na rozběhu. U soutěžního stolu smí být pouze soutěžící hráči a 
jejich vedoucí. Uvnitř celého bowlingového centra platí zákaz kouření. U hracích stolů navíc platí také zákaz kouření 
elektronických cigaret a vodních dýmek.   

6. Počet hráčů na soupisce je max.20. Na soupisce je nutné uvést jména a příjmení hráčů, včetně data narození. Tato 
sestava se může měnit a doplňovat jen za určitých, níže specifikovaných okolností a její předání musí být provedeno 
nejpozději před zahájením prvního zápasu k rukám bowlera nebo vedoucího soutěže. Pokud se soupiska hráčů 
z minulé sezóny nemění, je považována za platnou soupiska, která byla předána bowlerovi v předešlé sezóně. Pouze 3 
hráči mohou být doplněni na soupisku družstva i v průběhu soutěže. Žádný hráč nesmí být na soupisce více družstev a 
smí hrát MBS jen za 1 družstvo, pokud regulérně nepřestoupí v přestupním termínu viz. bod 7 hracího řádu. Hráč ze 
soupisky však může nastoupit za jiné družstvo i mimo přestupní termín, a to v případě, že v dané sezóně ještě 
nenastoupil v žádném zápase. Nejprve se ovšem nechá z původní soupisky vyškrtnut a zapíše se na soupisku nového 
družstva. Toto pak není považováno za přestup, ale pouze za doplnění hráče do stanoveného limitu, nicméně se tento 
hráč nezbavuje oznamovací povinnosti kapitánovi původního družstva a vedoucímu soutěže dle bodu 7 hracího řádu 
se všemi případnými důsledky.  

7. Přestupní termíny. Přestupy je možné provádět v zimní, prosincové přestávce a počátkem ledna, kdy se nehraje MBS 
ani Opavský pohár, až do zahájení lednových hracích kol a v letní přestávce po ukončení dané sezóny až do zahájení 
hracích kol nové sezóny. Letní přestupy se započítávají do kvóty 3 hráčů kteří mohou být dopsáni na soupisku. Zimní 
přestupy omezeny nejsou. Přestupující hráč dává souhlas s přestupem do jiného družstva a kapitán nového družstva jej 
nechá bowlerem vyškrtnout z původní soupisky a dopsat na svou soupisku. Přestup je povinen přestupující hráč nebo 
kapitán nového družstva oznámit kapitánovi družstva, za které tento hráč hrál původně a vedoucímu soutěže, a to ještě 
před samotným přestupem. Pro lepší průkaznost oznámení se doporučuje oznámení písemnou formou. Kapitán 
původního družstva nemůže zpochybnit svobodnou vůli hráče, který chce přestoupit, ale má plné právo se to 
v přestupním termínu dovědět. Pokud nedojde k tomuto oznámení nebo k němu dojde až po skončení přestupního 
termínu, přestup se stává neplatným a takový hráč může přestoupit až v následujícím přestupním termínu.       

8. Hrací systém a časový harmonogram. Družstva se střetnou systémem každý s každým dvoukolově v 1.a 2.lize a 
čtyřkolově v extralize a 3.lize, což určí konečné pořadí soutěže. Soutěž bude letní přestávkou rozdělena na dvě části. 
První část proběhne zpravidla od konce ledna, po odehrání Opavského poháru až do konce června. Druhá část sezony 
začne po letní přestávce počátkem září a pokračuje do konce listopadu, pokud nedojde k nucené pauze z titulu vyšší 
moci. V takovém případě budou termíny řešeny operativně dle dané situace. Konečné pořadí určí vítěze, sestupujícího 
a družstvo, které bude bojovat o udržení (postup) v baráži viz.bod 13. Poté budou extraligová družstva hrát o 
okresního přeborníka družstev v jednodenním vyřazovacím turnaji viz. bod 10 a jednotlivci o okresního přeborníka 
jednotlivců. 

9. O celkovém pořadí MBS rozhoduje: 
A.- celkový počet základních bodů 



         B.- celkový součet poražených kuželek 
         C.- celkové skóre bodů ze všech zápasů 
         D..- vzájemné zápasy nebo mini tabulka mezi týmy se stejným počtem bodů v pořadí – získané body ze  
                vzájemných zápasů, skóre ze vzájemných zápasů a součet poražených kuželek ze vzájemných zápasů   

10. Přeborník okresu Opava v kategorii družstev. Právo účasti mají pouze družstva extraligy MBS. Nejprve proběhne 
kvalifikace, kde hráči každého družstva odehrají samostatně na dráze 2 hry na celkový součet všech 3 hráčů. Dráhy se 
před kvalifikací losují a po 1. hře se družstva vystřídají na páru drah. Od 16:00 hodin tak nastoupí družstva, která se 
umístila na 1. až 4. místě MBS a od 17:00 hodin nastoupí družstva, která se umístila na 5. až 8.místě MBS. Dále 
postupují 4 nejlepší družstva. Pořadí od 5.po 8.místo určí nához poražených družstev z kvalifikace. 
Semifinále, finále a o 3.místo se pak hraje formou vyřazovacích duelů na 2 hry na celkový součet kuželek v daném 
zápase, kdy se po 1.hře družstva vystřídají na páru drah. V semifinále se utká se vítěz kvalifikace proti 4. družstvu na 
dráze č.1 a 2 a 2.družstvo z kvalifikace proti 3.družstvu z kvalifikace na dráze č.3 a 4.Ve finále proti sobě nastoupí 
vítězové semifinále na dráze číslo 1 a 2 a poražení nastoupí v duelu o 3.místo na dráze 3 a 4.  
V případě shodného celkového náhozu, rozhodne o vítězi duelu vždy vyšší nához jednotlivce v daném zápase. Před 
každým zápasem předá kapitán sestavu s pořadím nominovaných hráčů bowlerovi, včetně případných náhradníků. 
Před kvalifikací a před každým zápasem mají hráči 1 zkušební frame. Mazání drah bude provedeno před 1.kvalifikací 
a před semifinále. Ostatní pravidla jsou shodná s MBS. Výsledky družstev ani jednotlivců tohoto turnaje se 
nezapočítávají pro hodnocení MBS. Termín tohoto turnaje je stanoven po skončení jarní části extraligy MBS a bude 
vždy včas kapitánům oznámen. 

11. Přeborník okresu Opava v kategorii jednotlivců.  Hráči, podle výsledků v celé sezóně MBS s celkovým průměrem na 
1 hru nad 155 bodů, si zajistí účast v turnaji o přeborníka okresu Opava (podmínkou je, aby hráč odehrál alespoň 12 
her v soutěži). Organizátor si vyhrazuje právo udělení takzvaných divokých karet pro hráče, za účelem doplnění drah. 
Tento turnaj proběhne v následujícím týdnu po ukončení MBS a řídí se vlastními pravidly. Turnaje o přeborníka 
okresu se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří mají trvalé bydliště v okrese Opava.      

12. Přebornice okresu Opava v kategorii jednotlivkyň.  Hráčky, podle výsledků v sezóně SMBS s celkovým průměrem na 
1 hru nad 110 bodů, si automaticky zajistí účast v turnaji o přebornici okresu Opava. Organizátor si vyhrazuje právo 
udělení takzvaných divokých karet pro hráčky, za účelem doplnění drah. Tento turnaj proběhne v následujícím týdnu 
po ukončení MBS a řídí se vlastními pravidly. Turnaje o přebornici okresu se mohou zúčastnit pouze hráčky, které 
mají trvalé bydliště v okrese Opava.      

13. Postup a sestup. Z extraligy se nepostupuje a z 3.ligy se nesestupuje. Postup z nižší soutěže do soutěže vyšší si 
zabezpečí automaticky vítězné družstvo. Sestupuje vždy poslední družstvo soutěže. Vítěz nižší soutěže obdrží pro 
další sezónu slevu na startovném ve výši 2.000 Kč ze základního startovného, pokud neodmítne postoupit. Pokud 
ovšem vítězné družstvo odmítne postoupit do vyšší soutěže, přijde o tuto slevu, a navíc mu bude mu po 
ukončení následující soutěže odečteno 5 bodů z počtu dosažených základních bodů. Předposlední družstvo vyšší 
soutěže se utká s druhým týmem o stupeň nižší soutěže o druhé postupové místo. Odehrají spolu 1 zápas dle 
pravidel MBS po ukončení soutěží, a to v termínu určeném pořadatelem. V případě bodové remízy rozhodne vyšší 
nához družstva. Dále pak vyšší nához jednotlivce v tomto zápase. Hru v baráži začne družstvo, které hraje vyšší 
soutěž a v odvetné hře se pořadí vystřídá.  V případě rovnosti další nejvyšší nához jednotlivce. Pokud se uvolní ve 
vyšší soutěži nová startovní místa například v důsledku ukončení účasti některých družstev, bude dána možnost 
postoupit do vyšší soutěže také dalším družstvům z nižší soutěže, a to v postupném pořadí v jakém se umístili. Pokud 
neprojeví tato družstva o postup zájem, bude dána možnost sestupujícímu zůstat ve vyšší soutěži. Pokud nedojde 
k dohodě o postupu družstev, provede doplnění vedoucí soutěže, dle možností a vlastního uvážení.  

14. Počet hráčů na sestavě pro daný zápas - 3 hráči a 2 náhradníci.  
15. Sestava pro zápas. Vedoucí družstva označí v sestavě nominované hráče čísly 1 až 3 a v tomto pořadí nastoupí každý 

hráč ke svému souboji proti svému soupeři s obdobným číslem. Písemné sestavy budou předány u bowlera Rakety 
bowling před započetím zápasu. Na této sestavě mohou být pouze hráči z celkové soupisky. Hráčům bude umožněna 
v případě možných nesrovnalostí konfrontace u bowlera, který bude mít k dispozici veškeré soupisky družstev.  

16. Náhradník. Kromě 3 hráčů základní sestavy má kapitán družstva možnost napsat do sestavy také 2 náhradníky 
v zápase. Každý z náhradníků smí nahradit pouze jednoho z hráčů základní sestavy kdykoli po uzavření framu svého 
spoluhráče. Původně nominovaný hráč základní sestavy se po vystřídání nesmí již do zápasu vrátit. Výsledek 
rozehrané hry se započítá vždy hráči, který hru začal.   

17. Zkušební framy. Každý hráč základní sestavy má před svou první hrou k dispozici dva zkušební framy.   
18. Průběh zápasu a bodování. V prvních zápasech bude uvedeno na prvním místě, jako domácí družstvo to, které bude 

mít nižší startovní číslo. Tento tým nejenže zahájí hru jako první, ale odehraje jako první všech 6 her. V odvetných 
zápasech se pořadí otočí a jako domácí budou uvedena družstva s vyšším startovním číslem, která zahájí všechny hry. 
Na obrazovce tak oba soupeři uvidí aktuální, poté i konečný součet náhozu družstev. Zápas bude probíhat vždy na 
jedné dráze tak, že proti sobě postupně nastoupí hráči uvedení na sestavě pod číslem 1. Po odehrání jejich 
vzájemného souboje nastoupí hráči pod č. 2 a nakonec hráči s č. 3. Jednotlivé souboje mezi hráči se odehrají vždy na 
2 hry (20 framů). Za vítězství v každé hře získává hráč pro svůj tým dva body, za remízu 1 bod a za porážku bod žádný. 
Po odehrání všech tří soubojů budou tyto body sečteny a družstvu s vyšším celkovým součtem bodů za poražené 
kuželky budou navíc připočteny další 4 body. Tím bude uzavřeno celkové skóre daného zápasu. Vítěz tohoto zápasu 
získá do celkové tabulky MBS 2 základní body, poražený 0 bodů a za remízu si rozdělí družstva po jednom bodu. 
Výsledek každého zápasu bude podepsán vedoucími obou družstev a odevzdán bowlerovi. 



19. Handicapy. Nejsou uděleny žádné. 
20. Čekací doba na soupeře je stanovena na 15 minut, a to pouze před zahájením zápasu. Po uplynutí čekací doby záleží 

na přítomném družstvu, zda se soupeřem, který se opozdil, odehraje regulérní zápas nebo bude trvat na 
kontumačním výsledku a zápas odehraje samostatně. Žádný hráč soupeře už pak nemůže do zápasu nastoupit. 
Pokud ale na soupeře počká a zápas s ním odehraje, bude z tohoto hlediska považováno toto utkání za regulérní.  
Čekací doba na další hráče. U dalších hráčů není žádná čekací doba. Pokud hráč číslo 2 nebo 3 nenastoupí včas ke 
svému zápasu, to znamená bezprostředně po ukončení her předešlého hráče, může kapitán soupeře požádat o 
spuštění hry pouze pro svého hráče. Hráč, který se opozdil, může nastoupit až v následující hře a za jeho 
neodehranou hru mu je připočteno do zápisu o utkání 0 bodů a 0 kuželek. Pokud je však soupeř ochoten na 2. nebo 
3. hráče počkat a duely se soupeřem odehraje, budou tyto hry z tohoto hlediska považovány za regulérní. Témuž 
hráči není dovoleno nastoupit k více zápasům současně na dvou či více dráhách. Pokud k tomu přesto dojde, bude 
jeho chování považováno za velmi nesportovní a výsledky tohoto hráče (hráčů) v těchto zápasech budou anulovány.  

     21.  Kontumační výsledek 16:0 bude uplatněn vůči družstvu, které se proviní jedním z následujících bodů: 
A.- družstvo nenastoupí k zápasu ani v čekací době do 15 minut po oficiálním čase zahájení zápasu  
B.-  za družstvo nastoupí do hry jiný hráč, než který je uveden na základní soupisce 
C.-  hráči nastoupí v jiném pořadí, než který napsali na sestavu zápasu                                                                                                
D.-  družstvo nenastoupí ani v min. počtu 2 hráčů, nebo jejich počet poklesne v průběhu zápasu pod 2 hráče   
E.-  družstvo není schopno nebo ochotno odehrát zápas 
F.-  chování družstva je v průběhu zápasu velmi nesportovní, čímž výrazně ovlivňuje výkon soupeře 

V případě kontumačního výsledku, kdy se nedostaví soupeř, odehraje vítězné družstvo stanovený počet her   
samostatně a skutečně shozené kuželky mu budou započteny do skóre shozených kuželek. Zbývající čas do konce 
zápasu může družstvo využít bezplatně pro svůj trénink. Hra může být nastavena až pro 3 hráče a započítávají se 
náhozy prvních dvou her každého z hráčů. Trénink hráčů může proběhnout až po odehrání tohoto zápasu.  

22.   Oficiální protest je oprávněn podávat pouze vedoucí družstva (kapitán) a to písemně s přesnou specifikací, přímo  
            vedoucímu soutěže MBS nejlépe emailem s tím, že složí u bowlera nebo vedoucího soutěže poplatek 500 Kč oproti  
            příjmovému dokladu. Poté bude protest projednán výborem souže MBS a nejpozději do 1 týdne bude protestující  
            kapitán informován o jeho výsledku. V případě oprávněného protestu bude poplatek protestujícímu neprodleně   
            vrácen, V opačném případě poplatek vrácen nebude a bude použit pro organizaci soutěže.     

23. V případě odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže se zachovávají výsledky všech ukončených kol, 
ve kterých odstoupivší nebo vyloučené družstvo odehrálo všechny zápasy. 1. až 2. liga se hraje dvoukolově, extraliga 
a 3.liga čtyřkolově. V případě odstoupení nebo vyloučení družstva v průběhu rozehraného kola se všechny výsledky 
daného kola anulují ve prospěch soupeře. Odehrané výsledky soupeře (náhozy) se započítávají a zápas končí 
kontumačně 16:0. Neodehrané utkání v rámci kola se odehrají jen za účasti soupeře, kdy se odehrané kuželky soupeře   
započítávají do soutěže. Odstupující nebo vyloučené družstvo nemá nárok na vrácení startovného.  

24. Pokud družstvo neodehraje v soutěži více než 5 zápasů bez udání důvodů, bude ze soutěže vyloučeno a bude se 
postupovat na základě bodu 23 Hracího řádu.    

25. Případ epidemie případně jiné okolnosti, která bude bránit otevření bowlingového centra a odehrání tak   

          zápasů MBS ve stanovených termínech, budou zápasy odloženy na další nejbližší možné termíny, kdy  

          bude bowlingové centrum opět otevřeno o čemž budou kapitáni družstev informováni emailem.  
    26. Řešení sporů.  O sporných a kontumačních výsledcích bude svou většinou hlasů rozhodovat Výbor soutěže. Výbor  
            soutěže bude zároveň řešit podané protesty a je plně oprávněn k nim vydávat platná rozhodnutí. 
     27. Změny pravidel. Zásadní změny podléhají schválení vedoucích družstev před losováním soutěží, popřípadě  
            výboru soutěže. Menší změny provádí pořadatel soutěže.  

 

 
 
 
 

 


