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Postupy do finále Amatérské Bowlingové Ligy - podzim 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Pořadatel soutěže  

SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. 
Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 – Ořechovka 
Tel.: +420 608 862 698, e-mail: info@bowlingweb.cz 

  

2.  Místo a termín konání celorepublikového finále ABL: 
Finále Amatérské Bowlingové Ligy se koná v sobotu 28. ledna 2023 v centru Xbowling 
Prosek. 
Do finále postupuje 36 družstev, z toho 16 přímo a 20 družstev si účast vybojuje přes baráže.  
 
3.  Přímý postup do celorepublikového finále ABL: 
Nejlepší družstva z nejvyšších lig ABL si zajistí vždy přímý postup do celorepublikového finále – 
níže uvádíme umístění, která přímý postup zaručují: 
 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu Praha / střední Čechy 

 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu východní Čechy 

 družstvo na 1. místě ve finále 1. ligy regionu severní Čechy (sk. A) 

 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu severní Čechy (sk. B, C a D) 

 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu západní Čechy 

 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu severní Morava 

 družstvo na 1. místě 1. ligy Žilina 

 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu střední & jižní Morava 

 družstvo na 1. + 2. místě ve finále 1. ligy regionu jižní Čechy 

 
4.  Baráže o celorepublikové finále ABL: 
Baráž o finále je druhým stupněm, jak se probojovat do celorepublikového finále ABL. Hraje se 
samostatně v každém regionu s tím, že každý region má předem daný počet postupových míst 
(na základě účasti v předcházejícím republikovém finále). Dále se mezi regiony rozděluje 5 
bonusových míst, jejichž týmy se v předchozím Finále ČR ABL umístily na 1. - 5. místě.  
Baráže v jednotlivých regionech se hrají pouze na jednom centru regionu a každé družstvo 
s právem této baráže odehraje 4 hry. Potvrzení účasti v baráži se provádí buď přes on-line 
obsazovačku na www.ablweb.cz a nebo na www.obsazovacky.cz  
 
Počty družstev postupujících do finále ČR z jednotlivých regionálních baráží: 

 region Praha/střední Čechy: 4 místa (bez bonusového místa) 

 region severní Čechy: 2 místa + 1 bonusové místo 

 region východní Čechy: 1 místo (bez bonusového místa) 

 západní Čechy: 2 místa + 1 bonusové místo 

 střední & jižní Morava: 2 místa + 2 bonusová místa 

 severní Morava: 2 místa (bez bonusového místa) 

 jižní Čechy: 2 místa + 1 bonusové místo 
 
5.  Právo účasti v Baráži o celorepublikové finále ABL: 

 do baráže o finále družstev se mohou přihlásit vítězná družstva všech skupin ABL (to znamená, 
že jakékoliv družstvo s jakýmkoliv průměrem, ale podmínkou je vítězství ve své lize – od 2. ligy 
až do 10. ligy) 

 do baráže o finále družstev se může přihlásit také družstvo, které po základní části ABL (včetně 
případné nadstavbové části) mělo hrací průměr na družstvo přes 500 bodů (vč. HDC)  

 
Potvrzení účasti v baráži se provádí buď přes on-line obsazovačku na www.ablweb.cz a nebo 
přímo na www.obsazovacky.cz  
 

 

Info : 608 862 698, info@bowlingweb.cz, www.ablweb.cz  
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