
Výsledky všech bowlingových lig v České republice na jednom 

místě - současně zvyšujeme i rychlost bowlingových informací … 

www.bowlingovaliga.cz 
 

Na tomto webu naleznete detailní výsledky a 

statistiky všech skupin České bowlingové ligy 

tříčlenných družstev – již na podzim 2017 bylo 

přidáno 90% všech skupin ABL (Extraliga běžela 

online celý rok), zbylé skupiny ABL budou přidány 

od  jara 2018.  

Tento výsledkový servis nazýváme online z toho 

důvodu, že rozhodčí do něj zapisují a výsledky jsou 

na něm tak aktualizovány ihned po skončení 

každého zápasu v každém kole. Tedy i hráči právě 

hrající své kolo mohou například na mobilních 

telefonech sledovat aktuální pozici v tabulce a právě 

dosažené výkony nejen svoje, ale i svých protihráčů 

ve skupině. 

 

 

JAK NAJÍT SVOU LIGOVOU SKUPINU? 

Po zadání adresy www.bowlingovaliga.cz je ve druhé řádce menu Výběr ligy, kde snadno 

naleznete svoji skupinu.  Juniorská liga, Extraliga a Seniorská liga mají samostatné položky,  

jednotlivé skupiny ABL naleznete v menu regionů, ve kterých se hrají – každý region má ve 

svém  podmenu  příslušné ligy a centra (viz obr.1). Po otevření požadované skupiny se vám 

objeví samostatné menu soutěže.  

 

 

 

http://www.bowlingovaliga.cz/


JAK SE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH? 

Každá herní skupina má ve svém menu tuto nabídku: 

- INFORMACE  zde naleznete termínový kalendář (data a časy) a místa konání 

(centra) jednotlivých kol Vaší skupiny, je zde také uveden kontakt na rozhodčího pro 

každé dílčí kolo. Pod termínovým kalendářem jsou postupně přidávány shrnující 

články z každého již odehraného hracího kola. Pro již odehraná kola můžete 

v termínovém kalendáři kliknout na tlačítko VÝSLEDKY a přejdete automaticky do 

menu Výsledky pro aktuálně vybrané kolo, popřípadě si pro toto kolo můžete 

stáhnout kliknutím na tlačítko PDF výsledkový zpravodaj ve formátu PDF tak, jak jste 

ho znali z minulosti. Najdete zde též odkaz Rozlosování pro tisk, přehled všech 

jednotlivých zápasů všech hracích dnů Vaší skupiny. 

-  SOUPISKY, zde naleznete nejen seznam všech týmů se všemi jejich hráči z Vaší 

skupiny, ale též jejich aktuální statistiky, buď celkové, nebo za jednotlivá hrací kola, 

která si přepínáte v menu zde: 



- VÝSLEDKY tvoří asi pro vás nejpodstatnější část, po klinutí se Vám zobrazí celková 

tabulka s počtem odehraných zápasů, počtem získaných bodů, průměrem a 

celkovým skóre. I zde můžete v menu vybrat jednotlivé hrací kolo, které Vás zajímá a 

po jeho otevření uvidíte celkovou tabulku z odehraného kola včetně seznamu všech 

dílčích zápasů - po kliknutí na tlačítko DETAIL pro každý zápas si můžete 

prohlédnout i jednotlivé dílčí výkony všech hráčů v odehraných zápasech.  

 

 

 

- TÝMOVÉ ŽEBŘÍČKY, nabízí maximální a minimální bodové součty družstva za 

odehranou sezónu s podrobným rozpisem jednotlivých součtů v zápasech 

jednotlivých hracích dnů.  

 

 

 

 



- HRÁČSKÉ ŽEBŘÍČKY přináší dva typy hráčských žebříčků Vaší skupiny – dle 

dosaženého průměru nebo vybojovaných bodů ve vzájemných zápasech. Oba 

žebříčky si dále můžete filtrovat dle pohlaví nebo dle minimálního počtu odehraných 

her. Žebříčky jsou opět k dispozici jako celkové nebo dílčí pro každé jednotlivé 

odehrané kolo. Kliknutím na konkrétního hráče v žebříčku se Vám zobrazí Profil 

hráče, tedy kompletní výkony hráče ve všech ligových soutěžích, kterých se hráč 

kdy účastnil. 

 

 

Pokud chcete mít v tomto profilu svoji fotografii, prosíme, zašlete nám vhodnou 

v elektronické podobě na mail stk@czechbowling.cz, bude Vám doplněna.  

Kompletní profil hráče včetně výsledků z mistrovských akcí, lig  a všech turnajů 

kategorií A, B i C naleznete také na webu www.czechbowling.cz (jedná se o stejnou 

databázi výsledků). Klikněte v menu na položku Hráči – napište do rámečku část 

svého příjmení a poté se nalezněte v seznamu hráčů. Po rozkliknutí Vašeho jména 

budete mít k dispozici kompletní přehled svých výsledků a statistik po jednotlivých 

rocích. V záložce Sportovní žebříček ČBA naleznete výsledky z odehraných turnajů a 

akcí na sportovních (těžších mazáních), jde většinou o MČR, sérii Prestige, Extraligu, 

turnaje kategorie A a nejvyšší skupiny ABL, popřípadě Juniorskou ligu. V záložce 

Turnajový žebříček naleznete výsledky turnajů kategorie B hraných na rekreačních 

mazáních a také výsledky většiny skupin ABL a Seniorské bowlingové ligy. 

V poslední záložce jsou pak akce mimo žebříčky, tedy nejrůznější oblíbení „devítky“ a 

podobné turnaje. 

mailto:stk@czechbowling.cz
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KDE HLEDAT ON-LINE VÝSLEDKY (tedy právě rozehraná kola)? 

 

Při otevření webu www.bowlingovaliga.cz  se vám objeví v pravé straně obrazovky 

samostatný sloupec a záložka DNES SE HRAJE. Zde je seznam všech plánovaných kol pro 

daný den – pro rozehraná kola se Vám u názvu soutěže rozsvítí červený nápis       ON LINE.  

Po jeho nakliknutí vás odkaz přenese přímo do tabulky zápasů hracího dne, který vám ukáže 

aktuální výsledky po každém odehraném zápase tak, jak je zapíše rozhodčí. Po odehrání 

zápasu se vám zobrazí nejen aktuální tabulka hracího dne s pořadím a body družstev, ale i 

aktuální celoroční tabulka, která se logicky aktualizuje s každým odehraným a zapsaným 

zápasem.    

 

 

 

Sledování zápasů a vývoj hracího dne tak nebude omezen jen pro hráče přítomné na centru, 

ale díky tabletům, notebookům a chytrým telefonům se stane přístupným komukoliv z vašeho 

týmu a budek také k dispozici I Vašim přátelům, kteří s vámi mohou prožívat radost 

z dosažených výkonů.  
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KDE NAJÍT VÝSLEDKY Z JIŽ ODEHRANÝCH UKONČENÝCH 

LIGOVÝCH ROČNÍKŮ? 

 

V menu lig a ve výsledcích naleznete vždy informace z aktuálního rozehraného ročníku 

příslušné soutěže, pokud chcete nalézt výsledky ze soutěží minulých, je k dispozici archív 

v něm můžete listovat po výběru položky ARCHIV v hlavním menu webu. 

 

 

 

V případě nejasností, dotazů, nebo pokud narazíte v rámci tohoto výsledkového a 

informačního servisu na nějakou nesrovnalost, kontaktujte nás emailem na adrese 

stk@czechbowling.cz nebo info@bowlingweb.cz 

 

Dobré výkony a pohodové sledování zápasů v jarní části všech soutěží Vám 2018 

přeje Česká bowlingová asociace a organizační tým ABL! 
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