PRAVIDLA BOWLINGU
Čl. 1
1.1 Všechny řídící orgány bowlingového sportu v ČR přebírají základní ustanovení a pravidla hry dle
mezinárodních norem WTBA/FIQ.
1.2 Všechny oficiální bowlingové soutěže a turnaje se konají na drahách a s vybavením, jehož
rozměry a váhy vyhovují předpisům WTBA a jsou v souladu s jejími pravidly, předpisy a nařízeními.
Dohled nad dodržováním těchto předpisů provádí sportovně-technická komise, která zároveň
schvaluje způsobilost drah pro konání oficiálních soutěží a turnajů.
1.3 V případě pořádání mezinárodních turnajů, resp. zápasů je nutné splňovat všechny podmínky
mezinárodních předpisů.

Čl. 2
Všeobecná pravidla hry
2.1 Definice hry (Rule 101. Game – Definition)
Jednu bowlingovu hru tvoří deset částí (frame – „frejm“). V každém z prvních devíti „frejmů“ má
hráč dva hody, pokud není dosaženo „strajku“.V desátém „frejmu“ má hráč k dispozici tři hody,
pokud dosáhne „strajku“ nebo dohozu (spare). Každý „frejm“ musí být proveden podle těchto
pravidel.
2.2 Způsob počítání (Rule 102. Game – How Scored)
S výjimkou strike se počet kuželek poražených prvním hodem zapíše do čtverečku v horním levém
rohu příslušném „frejmu“ a počet kuželek poražených druhým hodem je zaznamenán do čtverečku v
rohu pravém. Pokud není druhým hodem poražena žádná ze zbylých stojících kuželek, ve výsledkové
tabulce se vyznačí (-). Součet obou hodů ve „frejmu“ se okamžitě zaznamená.
2.3 Strike - „strajk“ (Rule 103. Strike)
„Strajku“ je dosaženo, když celá sestava kuželek (všech deset) je poražena prvním vypuštěním ve
„frejmu“. Zapíše se jako „X“ do čtverečku v levém horním rohu příslušného „frejmu“. V případě
dosaženého „strajku“ se započítává 10 + počet kuželek poražených hráčem v následujících dvou
vypuštěních.
Počítání :
10 + 7 + 2 = 19
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2.4 Double - „dabl“ (Rule 104. Double)
Jako double se označují dva „strajky“ dosažené bezprostředně po sobě. Součet pro první „strajk“ je 20
+ počet kuželek poražených prvním hodem následujícím po druhém „strajku“.
Počítání :
1. část - 10 + 10 + 7 = 27
2. část - 27 + 10 + 7 + 2 = 46
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2.5 Triple - „tripl“ (Rule 105. Triple)
Jako „tripl“ se označují tři po sobě následující „strajky“. Součet pro první „strajk“ je 30. K dosažení
maximálního skóre 300 musí hráč dosáhnout dvanácti „strajků“ v řadě.
Počítání :
1. část - 10 + 10 + 10 = 30
2. část - 30 + 10 + 10 + 7 = 57
3. část - 57 + 10 + 7 + 2 = 76
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2.6 Nedohoz (Rule 107. Open frame)
Když hráč nedokáže porazit všech deset kuželek dvěma hody ve „frejmu“, je mu započítán nedohoz.
Počítání :
4. část - 76 + 7 + 2 = 85
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2.7 Dohoz (Rule 106. Spare)
Dohozu je dosaženo, když kuželky, neporažené prvním hodem, jsou všechny poraženy druhým hodem
„frejmu“. Označí se jako ( / ) do čtverečku v pravém horním rohu příslušného „frejmu“. Součet pro
dohoz je 10 + počet kuželek poražených v příštím vypuštění.
Počítání :
5. část - 85 + 10 + 8 = 103
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2.8 Split (Rule 108. Split)
Splitem označujeme takovou sestavu stojících kuželek po prvním hodu frejmu, kdy byla poražena
kuželka č.1 a přitom:
1. nejméně jedna kuželka chybí (byla poražena) mezi dvěma nebo více stojícími kuželkami,
např.7-9 nebo 3-10.
2. nejméně jedna kuželka chybí (byla poražena) před dvěma nebo více stojícími kuželkami v řadě;
např. 5-6.
Split se obyčejně označuje S.
2.9 Způsob hry (Rule 109. Style of Play)
2.9.1 Mistrovské soutěže družstev se hrají na dvou bezprostředně sousedících drahách (páru) anglie. Členové
soutěžních týmů, trojic, dvojic a jednotlivci hrají ve stejném pořadí střídavě jeden frejm na jedné a další
na druhé dráze, dokud se neodehraje pět „frejmů“ na každé z nich, pokud nestanový rozpis jinak .
2.9.2 Turnaje se hrají dle příslušných rozpisů turnaje.
2.10 Legálně poražená kuželka (Rule 110. Legal Pihfall)
Hod je platný, když hráčem vypuštěná koule přejde přes čáru přešlapu na vlastní dráhu. Počítá se
každý hod kromě takového, kdy je ohlášena mrtvá koule. Každý hod se provádí pouze ručním
způsobem. Koule nesmí obsahovat na povrchu ani uvnitř žádné zařízení, které by se oddělilo při
odhozu, nebo se pohybovalo s koulí po dráze.
Poznámka: Hráč smí používat speciální pomocné zařízení k úchopu a odhozu koule pokud nahrazuje
ruku, nebo její důležitou část ztracenou úrazem nebo podobně.
Při platném hodu se počítají jako legálně poražené:
1. kuželky poražené, nebo smetené z kuželkové desky (pin deck) koulí, nebo jinou kuželkou.
2. kuželky poražené, nebo smetené z kuželkové desky kuželkou odraženou od postranní přepážky,
nebo od zadního tlumícího polštáře
3. kuželky poražené, nebo smetené z kuželkové desky kuželkou odraženou od odklízecí lišty, pokud je
v klidové poloze dole na dráze, než začne odklízet poražené kuželky (dead wood).
4. kuželky, které se nakloní a dotknou zadní, nebo postranní přepážky
2.11 Nelegálně poražené kuželky (Rule 111. Illegal Pinfall)
V následujících případech se počítá hod, ale nikoliv poražené kuželky:
1. koule opustí dráhu dříve, než se dotkne kuželek.
2. koule se odrazí od zadního polštáře.
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3. kuželka se odrazí poté, co přišla do kontaktu s tělem, nohama nebo rukama stavěče kuželek
(člověka).
4. kuželka byla v dotyku s mechanickým stavěcím zařízením
5. každá kuželka poražená při odstraňování legálně poražených kuželek (dead wood).
6. každá kuželka sražená stavěčem kuželek, případně člověkem
7. hráč se dopustí přešlapu
8. hod, při kterém se nachází na dráze, nebo ve žlábku poražená kuželka a koule se jí dotkne předtím,
než opustí povrch dráhy.
Dojde-li k neplatnému poražení kuželky (kuželek) a hráč má právo dalšího hodu ve frejmu, neplatně
poražená kuželka (kuželky) musí být opět postaveny na své původní místo.
2.12 Nesprávné postavení kuželek (Rule 112. Pins – Improperly set)
Pokud se zjistí při nebo po hodu do plné sestavy či dohozu jedna nebo více kuželek nesprávně
postavených ale ne chybějících, hod i výsledek se počítají. Je povinností hráče zkontrolovat si, zda
kuželky stojí správně. Hráč má trvat na pozici každé kuželky nesprávně postavené ještě před vlastním
hodem, jinak je sestava považována za přijatelnou.
Poznámka : je nepřípustné měnit po hodu pozici kterékoliv stojící kuželky. Např. kuželky, které jsou
přemístěny, nebo posunuty mechanickým stavěčem zůstávají v této pozici a nesmějí být manuálně
reponovány !
2.13 Odraz kuželky (Rule 113. Rebounding)
Kuželky, které se odrazí a postaví zpět na dráhu se počítají jako neporažené.
2.14 Kuželky, které nesmějí být uznány (Rule 114. Pins – May Not Be Conceded)
Žádné jiné kuželky nesmějí být uznány a jen takové je možno započítat, které byly poražené jako
výsledek regulérního hodu.
2.15 Výměna kuželky (Rule 115. Pins – Replacement)
Pokud se kuželka zlomí nebo jinak vážně poškodí během hry, nahradí se ihned jinou, pokud možno
stejného tvaru, váhy i materiálu. O tom, zda má být kuželka vyměněna, rozhoduje oficiální delegát
turnaje.
2.16 Neplatný hod (Rule 116. Dead Ball)
Hod je prohlášen za neplatný v těchto případech :
1. po hodu je okamžitě ohlášeno, že v sestavě jedna nebo více kuželek chybí přítomným delegátem
(rozhodčím)
2. stavěč kuželek (člověk) přijde do kontaktu se stojící kuželkou předtím, než se koule dotkne
kuželek
3. stavěč kuželek (člověk) odstraní poraženou kuželku, nebo s ní přijde do kontaktu, dokud je
kuželka ještě v pohybu
4. hráč hraje na nesprávné dráze, nebo mimo pořadí, případně jeden hráč z každého týmu na páru
drah hraje na nesprávné dráze
5. hráč se fyzicky střetne (nebo zavazí v provedení hodu) s jiným hráčem, divákem, pohybujícím
se objektem nebo stavěčem kuželek během rozběhu nebo při odhozu. V takovém případě má
hráč volbu buď akceptovat výsledek hodu, nebo ohlásit neplatný hod.
6. když se hýbe, nebo padá kuželka během hodu, dokud je koule v pohybu po dráze a než se
dotkne kuželek
7. vypuštěná koule přijde do kontaktu s cizí překážkou
Výsledek neplatného hodu se nepočítá.
Kuželky, které stály před neplatným hodem, se umístí na původní pozici a hráči se povoluje nový hod.
2.17 Hra na nesprávné dráze (Rule 117. Bowling on Wrong Lane)
Jak stanoví článek 2.16, neplatný hod se ohlásí a hráč nebo hráči si vyžádají nový hod když :
1. jeden hráč hraje na nesprávné dráze
2. jeden hráč z každého týmu na páru drah hraje na nesprávné dráze. Pokud více hráčů jednoho
týmu hraje na nesprávné dráze, taková hra se dokončí bez dalších zásahů. Každá úspěšná hra
musí začít na správně určené dráze.
2.18 Definice přešlap (Rule 118. Definition of a foul)
Přešlap nastane, když část hráčova těla přesáhne přes přešlapovou čáru a dotkne se nějaké části dráhy,
zařízení, nebo budovy (konstrukce budovy) během hodu, nebo po něm. Koule je po vypuštění ve hře,
dokud není tentýž, nebo jiný hráč připraven na rozběžišti k dalšímu hodu.

2.19 Úmyslný přešlap (Rule 119. Deliberate Foul)
Když hráč úmyslně přešlápne, aby získal ohlášením přešlapu výhodu, započítá se mu nula a ztrácí
nárok na další hody v tomto „frejmu“.
2.20 Přešlap při hodu (Rule 120. Foul Counts as Ball Delivered)
Když je zaznamenán přešlap, hod se počítá, výsledek (poražené kuželky) se nezapočítává. Kuželky
poražené při přešlapu musejí být postaveny znovu, má-li hráč ještě další vypuštění ve „frejmu“.
2.21 Zjevný přešlap (Rule 121. Apparent Foul)
Přešlap se ohlašuje a zaznamenává automatickým detekčním zařízením nebo přešlap ohlásí rozhodčí:
1. oběma kapitánům nebo jednomu, nebo více soupeřům
2. oficiálnímu zapisovateli skóre
3. pořadateli turnaje
2.22 Odvolání přešlapu (Rule 122. Foul – Appeal)
Pokud se neprokáže, že zařízení na záznam přešlapů funguje nesprávně, nebo pokud není evidentní, že
hráč nepřešlápl, nepřipouští se odvolání proti přešlapu.
2.23 Náhradní hod (Rule 123. Provisional Ball)
Náhradní hod nebo „frejm“ hraje hráč tehdy, když je podán protest ohledně přešlapu, neplatného hodu
nebo legálně či neplatně poražené kuželky a nemůže být rozhodnut pořadatelem turnaje.
1. pokud vznikne spor při prvním hodu v kterémkoliv frejmu nebo při druhém hodu v desátém
„frejmu“:
a) pokud je spor o přešlap, hráč dokončí frejm a pak hraje ještě jeden náhradní hod do
plné sestavy,
b) pokud je spor o legálně poraženou kuželku, hráč dokončí „frejm“ a pak hraje jeden
náhradní hod do sestavy, která by zůstala stát, kdyby sporná kuželka (kuželky)
nespadly,
c) pokud je spor o neplatný hod, hráč dokončí „frejm“ a pak hraje kompletní náhradní
„frejm“.
2. pokud vznikne spor o dohoz, nebo o třetí hod v desátém „frejmu“, není nutný žádný náhradní
hod, pokud by nešlo o spor o neplatný hod. V tom případě se náhradní hod provádí do stejné
sestavy jaká byla v při sporném hodu.
2.24 Bowlingová koule-povrchové úpravy (Rule 124. Bowling Ball – Alternating Surface)
Na schválené soutěži (turnaji) je zakázáno upravovat povrch bowlingové koule během hry.
2.25 Rozběžiště nesmí být rozmazáno (Rule 125. Approaches Must Not Be Defaced)
Je zakázáno nanášet na povrch rozběžiště jakékoliv substance (zejména talek a jiná leštidla na
podrážkách bot). Pudr se nesmí brát do hráčského prostoru.
2.26 Chybný záznam skóre (Rule 126. Errors in Scoring)
Chyba v zápisu skóre, nebo v součtu musí být opravena příslušnými pořadateli turnaje okamžitě poté,
co je zjištěna. Časový limit pro podání protestu na chybné skóre je jedna hodina od soutěže nebo
bloku her pro každý den turnaje, vždy však před vyhlášením cen, nebo vyhlášením dalšího kola (v
případě kvalifikace).

Čl. 3
Rozhodčí
3.1
3.2

Ustanovení a proškolení rozhodčí ČMKS sekce bowling se řídí metodikou vydanou vedením sekce
bowling.
Rozhodčí jsou povinni řídit se pravidly hry, soutěžním řádem, rozpisem soutěže a ostatními pokyny
řídícího orgánu soutěže.

Čl. 4
Bowlingová centra a jejich povinnosti
4.1 Bowlingová centra, tak jako hráči i rozhodčí jsou povinni se při hře bowlingu striktně držet pravidel hry, tak
jak jsou ustanovena v článku 2 těchto Pravidel hry.

4.2

Bowlingová centra jsou smluvními partnery řídícího orgánu soutěže na základě dohod, smluv či
objednávek, v návaznosti na termínový kalendář a další rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.

Čl. 5
Technické parametry drah
5.1 Řídící orgán soutěže odpovídá za prověření technických parametrů a stav zařízení, drah, sportovního nářadí
(vybavení pro vlastní hru) při vlastním průběhu jím řízených soutěží. Technická odpovědnost je na
samotných centrech.
5.2
Podmínky, které musí splňovat centra a zařízení, na kterých se hrají soutěže schválené bowlingovou
sekcí, obsahuje protokol, kterým prověřuje, kontroluje a schvaluje řídící orgán způsobilost technických
parametrů pro samotnou hru.
5.3 Změny a nařízení, kterými se musí bowlingová centra řídit projednává a schvaluje vedení bowlingové sekce
na návrh STK.
5.4
Specifikace bowlingových drah :
Složení – materiál :
Bowlingové dráhy včetně postraních žlabů vracecího zařízení a rozběžiště musí být konstruovány ze
dřeva nebo jiného povoleného materiálu. Okraje desky kuželek, zadní deska, boční žlaby a bednění
žlabu mohou být také zhotoveny z vláken nebo jiného syntetického materiálu. Rozběžiště může být
konstruováno z ostatních materiálů v souladu s předpoklady zde definovanými.
Rozběžiště :
Délka čáry přešlapu nesmí přesáhnout 15 stop. Tolerance 1/4 palce je povolena k hloubce snížení nebo
vybrání.
Čára přešlapu :
Čára přešlapu nesmí být mimo toleranci 3/4 – 1 palec v šířce a musí být zřetelně a jasně vyznačena nebo
zapuštěna v dráze. Ta bude prodloužena z dráhy až ke zdi nebo bodu ohraničeného místa hráče.
Přešlapové zařízení :
Každé certifikované zařízení musí mít zařízení indikace přešlapu v činnosti nebo přešlapového
rozhodčího stojícího přímo u přešlapové čáry, který by měl mít ničím nerušený výhled na všechny čáry
přešlapu.
Dráha :
Celková délka dráhy je 62 stop a 10 a 3/16 palce, měřeno od čáry přešlapu ke kraji dopadiště kuželek
(bez zadní desky), s povolenou tolerancí 1/2 palce, jak je stanoveno níže. Od přešlapové čáry ke kuželce
č. 1 (středu) musí být 60 stop s povolenou tolerancí 1/2 palce. Od kuželky č. 1 (střed) ke kraji dopadiště
kuželek musí být 34 a 3/16 palce (bez zadní desky).
Šířka dráhy nesmí překročit toleranci 41 – 42 palců. Dráha a žlaby nesmí překročit toleranci od 60 do
60 a 1/4 palce.
Povrch mezi čarou přešlapu a zadní deskou bude volný bez prohlubní a žlabů a výčnělků přesahujících
40/1000 palce. Nebude ani zešikmení dráhy větší než 40/1000 palce. Na desce kuželek nebude podélný
sklon než 0,187 (3/16) palce na celém rozpětí 42 palců.
Deska kuželek bude konstruována z tvrdého dřeva nebo jiných odsouhlasených materiálů jak je
uvedeno výše.
Pás vláken nebude přesahovat 1/4 palce tloušťky a 1 a 1/2 palce šířky, v čase instalace pásu vláken
mohou být přilepeny ke straně desky kuželek bezprostředně žlaby a bude rozšířena od bodu před
kuželkami k dopadišti.
Takže pásy vláken musí být instalovány vertikálně, takže konečná šířka na desce kuželek není větší než
1/4 palce.
Okraj desky kuželek musí být kulatý s radiusem 5/32 palce. Pokud je tento radius odstraněn při
úpravách dráhy, musí být obnoven.
Zadní deska nepřesáhne tloušťku 2 palců a může být přilepena na zadní část dráhy. Nikdy nesmí být
více než 5 palců od boku hracího povrchu včetně zadní desky zpět od středu kuželek 7, 8, 9 a 10.
Žlaby :
Žlaby budou umístěny na každé straně dráhy a budou začínat na čáře přešlapu a pokračovat rovnoběžně
s dráhou až do dopadiště.
Žlaby budou ne menší než 9 a ne větší než 9 a 1/2 palce. Žlaby a dráha nebudou menší než 60 a větší
než 60 a 1/2 palce.
Z bodu protilehlého nebo v rozmezí 15 palců před kuželkou č. 1 musí mít žlaby čtvercový průřez.
Čtvercová část musí postupně klesat a být pevně upevněna až k dopadišti a nebude v nejmělčím místě
mělčí než 3 a 1/2 palce a v nejhlubším místě ne hlubší než 3 a 3/4 palce pod povrchem dráhy. Zbytek

každého žlabu bude do tvaru konkávy a bude konstruován ze dřeva nebo syntetického materiálu. V čase
výroby těchto žlabů bude v jejich středu měřeno nejvíce 1 – 7/8 palce hloubky.
Bednění :
Pásy bednění nebudou přesahovat 7/8 palce výšky a 3/4 palce šířky v bodu protilehlém 15 palců před
kuželkou č. 1 a postupně se zvětšují na 1 a 1/2 palce výšky při 3/4 palce šířky proti kuželkám č. 7 a 10 a
budou bezpečně upevněny ke každému nižšímu přicházejícímu od žlabu.
Postavení kuželek (kotoučky-značky) :
Kotoučky (značky), na kterých musí kuželky stát, budou zřetelně a jasně vyznačeny nebo vytištěny
nebo zapuštěny do dráhy a budou mít průměr 2 a 1/4 palce a středy od sebe vzdáleny 12 palců a budou s
kuželkami očíslovány následujícím způsobem : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10.
To musí být 3 palce od středu kuželek 7,8,9 a 10 do dopadiště (bez zadní desky). To nebude méně než 2
a 1/2 palce a ne více než 3 palce od krajních kuželek 7 a 10 ke straně desky kuželek. Rozdíl mezi
středem rohové kuželky a hranou dráhy včetně žlabu nebude menší než 12 a větší než 12 a 1/8 palce k
dřevěné příčce. Nikdy nebude vzdálenost kuželky č. 1 k dřevěné příčce menší než 30 palců. To bude 31
a 3/16 palce ze středu kuželky 1 k protažené přímce skrz středy zadní řady kuželek a 34 a 3/16 palce k
dopadišti (bez zadní desky).
Zařízení pro stavění kuželek :
Při stanovení použití stavěcího zařízení musí být toto zařízení ročně přezkušováno. Kde je zajištěn
rozpor, nebude doporučeno odsouhlasení až do opravy.
Vracecí zařízení :
Vracecí zařízení nebo boční příčka nebude menší než 17 a větší než 24 palců výšky nad drahou a bude
vést od bodu protilehlého nebo 15 palců před kuželkou č. 1 k zadní části zdi mantinelu. Vracecí zařízení
bude umístěno rovnoběžně s drahou. Vzdálenost mezi povrch vracecích zařízení nebude menší než 60
palců a větší než 60 a 1/4 palce.
Vlákenné desky :
Vracecí zařízení může být pokryto vrstvou tvrdých vulkanizovaných vláken do tloušťky 3/16 palce.
Dopadiště :
Na dráze bez automatického stavěče nebude méně než 10 palců pod povrchem dráhy a ne menší než 9 a
1/2 palce od povrchové krytiny dopadiště k povrchu dráhy. Dopadiště nebude větší než 30 palců v šířce
od hrany dráhy (včetně šířky zadní desky jako součásti měření) k povrchu zadní části mantinelu.
Specifikace místa dopadiště pro automatické stavěče jsou vyvíjeny pro každý stavěč a jsou-li souhlasné,
jsou povoleny.
Zadní mantinel :
Zadní mantinely musí být ve všech případech potaženy tmavým materiálem a konstruovány jako
ochrana při odskočení kuželek z dráhy.
Označení nebo vzhled :
Označení nebo vzhled drah a rozběžišť bude povolen v souladu s následujícími specifikacemi.
V bodě vzdáleném 12 a 16 stop od čáry přešlapu může být zapuštěno nebo natištěno maximálně 7
znaků. Každý znak bude stejný a může se skládat z jednoho nebo více špalíků, šipek, kosočtverců,
trojúhelníků nebo pravoúhlých obrazců. Povrch každého znaku bude menší než 1 a 1/4 palce šířky a 6
palců délky. Každý znak musí být stejně daleko od jiného a umístěn v jednotném stylu.
V místě 6-8 stop od čáry přešlapu a rovnoběžně s ní může být zapuštěno nebo natištěno na dráze max.
10 vodítek. Každé vodítko bude stejné kruhového tvaru s průměrem 3/4 palce. Max. 7 vodítek může být
zapuštěno nebo natištěno na rozběžišti v každém z následujících bodů.
Od 2 do 6 palců, 9 až 10 stop, 11 až 12 stop a 14 až 15 stop. Každá série vodítek, bude rovnoběžná s
čarou přešlapu a každé vodítko bude stejné, kruhové s průměrem do 3/4 palce. Zapuštěné značky budou
ze dřeva, plastu nebo vláken a budou ve stejné rovině s povrchem drah a rozběžišť.
Pokud jsou značky natištěny, budou naneseny na čisté dřevo a pak pokryty lakem nebo vrstvou
podobného transparentního materiálu použitého k úpravě povrchu. Všechny takové instalace musí být
jednotné jak v podobě, tak v mírách a bez nejmenšího narušení přírodního vzhledu drah, nebo
syntetického vzhledu drah.
Požadavky na údržbu drah :
Následující požadavky na údržbu drah budou aplikovány na všech oficiálních turnajích a soutěžích.
Hlavním cílem pro turnaje bude vytvoření spravedlivých podmínek pro všechny hráče na všech hracích
místech. Oficiální delegát turnaje se po konzultaci se sportovně technickou komisí pokusí o zajištění
opatření konsistenčních reakčních charakteristik koulí při úplné šířce a 7délce drah pro průběh soutěží.
Speciální úprava (olejování) a vytírání (leštění) budou vyhovovat následujícím požadavkům :
Následující aplikace na úpravu části dráhy (včetně leštění částí), kde bude nejméně 5 jednotek úpravy
ve všech bodech povrchu dráhy.

Minimální a maximální rozdíl úpravy včetně leštěné části nebude menší než 25 stop a větší než 45 stop.
Toto pravidlo nemusí platit u střední délky dráhy 28 stop. Rozdíl mezi 28 stopami a 45 stopami může
být použit k úpravě dráhy. Celá délka dráhy musí být vytírána v průběhu turnaje denně. Stejné
procedury budou aplikovány pro každý 3. Den. V soutěži „turnajová technická komise“ rozhodne o
nutnosti olejovat více než jednou denně, plná délka všech drah se bude denně vytírat před zahájením
soutěží.
Grafy budou denně znázorňovat před zahájením koulení a udělány dostupné pro inspekci dle
požadavku. Oficiální delegát je odpovědný za dodatečné publikování detailní směrnice za asistence
sportovně technické komise při provozování její povinnosti.

Čl. 6
Specifikace kuželek
Prezentované procedury adaptované na schválené kuželky ABC/WIBC „oddělením technických specifikací“ je
adekvátní. WTBA proto schválí všechny kuželky schválené ABC/WIBC.
Materiál :
Odsouhlasené kuželky budou zhotoveny ze zdravého, tvrdého javoru. Každá kuželka může být konstruována
jako celek, nebo laminována ze dvou nebo více částí v souladu se zde uvedenými specifikacemi. Veškeré
laminování částí musí být rovnoběžné s vertikální osou kuželky. Nové a použité dřevo bude povoleno s
opatřením pro takové nové nebo pravené kuželky, které jsou produkovány v souladu se specifikacemi WTBA.
Váha :
Každá plastická kuželka musí vážit ne méně než 3 libry 6 uncí (1531 g) a ne více než 3 libry 10 uncí (1645 g).
Všechny kuželky v sadě musí být stejného vzhledu včetně konstrukce, materiálu, etikety a znaku na krku a
celkového vnějšího vzhledu.
Vyvážení :
Střed těžiště kuželky bude měřen ode dna kuželky a nebude výše než 5 a 60/64 palce a níže než 5 a 40/64 palce.
Obsah vlhkosti :
Obsah vlhkosti nesmí být menší než 6% a větší než 12%. V laminovaných kuželkách nesmí mít jednotlivé části
více jak 2% v průběhu lepení.
Konečná úprava :
Jednokusové nebo laminované kuželky budou dokončeny s regulérně přijatými konečnými úpravami dřeva a
pokrytí bude transparentní nebo bíle pigmentováno s výjimkou znaku na krku, identifikačních symbolů nebo
jmen. Regulérní konečná úprava dřeva nepřesáhne tloušťku 0,004 palce, pak je akceptovatelná.
Vzhled a míry :
Výška každé kuželky bud 15 palců s povolenou tolerancí +- 2/64 palce. Všechny kuželky musí být vybaveny
povoleným terčíkem na plastické nebo vlákenné bázi připojeným a nemajícím menší vnější průměr než 2 palce.
WTBA Specifications je uložena u STK.
Nejlepší kuželky budou mít jednotný oblouk s radiusem 1,273“ +- 2/64 palce.
Tolerance průměru nebude větší než +- 2/64 palce. Kužel bude lomený, všechny linie budou elegantně
zakřiveny. Žádná část základny nebude vyčnívat mimo základnový terčík, ale části základny se základnovým
terčíkem se mohou překrývat nejvíce o 0,025 palce. Všechny kuželky budou kruhové ve vnějším okraji základny
při výrobě mít 5/32 (0,156) palce radius s tolerancí +- 2/64 palce. Průměr základny mimo kruhového okraje
nebude menší než 2 palce.

Čl. 7
Specifikace pro bowlingové koule
Specifikace pro bowlingové koule je uložena jako samostatný dokument u STK. Jedná se o materiál, váhu a
velikost, vyvážení a tvrdost.
Ostatní jinak neuvedené technické parametry jsou předmětem rozhodnutí a schvalování příslušnou komisí vedení
bowlingové sekce, což je STK.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Čl. 1
Základní ustanovení
1.1 Soutěžní řád bowlingového sportu stanoví základní podmínky organizace oficiálních bowlingových soutěží
pořádaných v České republice a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, oddíly,
funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky) a na řídící orgány těchto soutěží.
1.2 Registrované oddíly odpovídají za porušení právního řádu bowlingu svými členy, hráči, činovníky a dalšími
osobami pověřenými vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.
1.3 Výklad tohoto soutěžního řádu provádí BS/ČMKS. Změny a doplňky provedení soutěže mohou být
provedeny zpravidla před zahájení soutěžního ročníku, tj. k 31. srpnu příslušného roku.
1.4 Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do začátku
soutěžního ročníku (jako očíslovaný doplněk tohoto soutěžního řádu), který předchází soutěžnímu
ročníku, v němž má ke změnám dojít, tj. k 30. červnu příslušného roku.
1.5 Všechny řídící orgány vydávají rozpisy, které mají platnost jen pro příslušnou soutěž, pro kterou jsou
vydány.
1.6 Řídící orgán soutěže může ustanovení Soutěžního řádu změnit. Tuto změnu však musí uvést v rozpisu
příslušné soutěže.

Čl. 2
Organizace soutěží
2.1 Vypisovatel a pořadatel soutěže, jsou povinni učinit všechna opatření k zajištění regulérnosti, hladkému
průběhu soutěže a k tomu, aby soutěže byly uspořádány v termínech stanovených termínovým
kalendářem.
2.2 Vedení BS/ČMKS pověřuje přímým řízením soutěží své sportovně technické, případně jiné komise (dále jen
"řídící orgány soutěží”).
2.3 Názvy řídících orgánů soutěží jsou uvedeny v jednotlivých rozpisech pro každou soutěž.

Čl. 3
Organizační předpisy k řízení soutěží
3.1 Za soutěžní utkání v rámci BS se považují utkání mezinárodní, mistrovská, pohárová a turnaje schválené
bowlingovou sekcí (viz termínový kalendář).
3.2 Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím orgánem.
3.3 Jednorázové mistrovské soutěže pro jednotlivce, dvojice a družstva se plánují pro soutěžní ročník na období
od září do června a to tak, že nižší soutěže navazují časově na vyšší soutěže.
3.4 Mistrovské soutěže se řídí tímto soutěžním řádem a rozpisy soutěží, které pro každou soutěž vydává řídící
orgán. Rozpis soutěže nesmí být v rozporu s Pravidly hry. Řídící orgány jsou oprávněny v rozpisech soutěží:
stanovit práva a povinnosti účastníků soutěže, pokud to soutěžní řád ukládá nebo připouští, odchylně od
ustanovení soutěžního řádu upravit práva a povinnosti účastníků soutěže jestliže to soutěžní řád výslovně
umožňuje, volně upravit ta práva a povinnosti účastníků soutěže, která nejsou soutěžním řádem upravena,
avšak jsou pro konkrétní soutěž specifická. Zejména jsou oprávněny stanovit pro účastníky soutěží a jejich
družstva startovné, soutěžní účastnický příspěvek či soutěžní zálohu a určit její výši, termíny a místa
(centra) soutěží.
3.5 V případě, že v jedné třídě soutěže je pro velký počet družstev potřeba rozdělit je do různých skupin (nižší
třídy soutěží), mohou toto rozdělení provést řídící orgány s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její
systém, počet účastníků ve skupinách a ekonomickou účelnost, vždy jen do začátku losování soutěžního
ročníku.Vypisovatelem soutěží je BS/ČMKS. Řídící orgán soutěží je STK - BS/ČMKS.

Čl. 4
Rozpisy soutěží
4.1 Základem rozpisu soutěže je termínový sportovní kalendář na soutěžní rok který zpracovává BS/ČMKS.
4.2 Rozpisy soutěží a termínové listiny nižších tříd soutěží musí být přizpůsobeny rozpisům vyšších tříd soutěží
co do systémů postupů a sestupů a počtu postupujících a sestupujících družstev.

4.3 Změny v rozpisech soutěží, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy a další
změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu
soutěžního ročníku provádět.
4.4 Změny v termínových listinách, které jsou součástí rozpisů soutěží, mohou v průběhu soutěžního ročníku
provádět jen řídící orgány soutěží, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží.
4.5 Rozpisy soutěží a termínové listiny jsou závazné pro všechny účastníky soutěží a pro řídící orgány soutěží.
4.6 Porušení nebo nedodržování soutěžního řádu, rozpisů soutěží a termínové listiny může být podle intenzity
porušení nebo jejich nedodržení postihováno pořádkovými pokutami, disciplinárními tresty, případně
herními důsledky podle příslušných ustanovení Disciplinárního řádu ČMKS.
4.7 Nemistrovské soutěže se plánují tak, aby nenarušovaly mistrovské soutěže a mezistátní zápasy.
4.8 Náležitosti rozpisů – co musí obsahovat :
- termín soutěže, termín přihlášek
- začátky soutěží
- místo soutěže (např.baráže, kvalifikace, finále MČR , ligu )
- účastnické náklady (např. startovné, členský příspěvek)
- ostatní
4.9 Orgánizátorem mistrovských soutěží je sportovně technická komise BS/ČMKS.
4.10 Provedení mistrovských soutěží
4.10.1 Kvalifikace jednotlivců, dle samostatného rozpisu .
4.10.2 Kvalifikace dvojic (případně dalších jiných počtů), zejména mistrovství ČR – jednotlivců a mistrovství
ČR - dvojic
- Kvalifikaci lze hrát pouze jednou, pokud rozpis nestanoví jinak.
- Hráči nastupují na dráhy podle stanoveného hracího plánu (dle rozhodčího, delegáta).
- Kvalifikace se hraje pouze v případě, že do soutěže se přihlásí více než 24 mužů, resp. více
než 24 žen.
- Pokud se kvalifikace z tohoto důvodu neuskuteční, budou o tom přihlášení informováni
organizátorem soutěže.
- Právo účasti mají muži a ženy, kteří v daném roce mistrovství dovrší 12-ti a více let věku a
jsou nejpozději k začátku mistrovské soutěže zaregistrováni v BS.
4.10.3 Pohárová soutěž, zejména Český pohár.
4.10.4 Nemistrovská (komerční) soutěž, zejména komerční turnaje organizované nebo zastřešené SB.
4.10.5 Mezistátní (utkání) soutěž, zejména vzájemná mezistátní, turnajová a jiná utkání.
4.10.6 Extraligová a ligová soutěž, zejména dlouhodobá soutěž družstev.

Čl. 5
Termíny a pořad utkání
5.1 Termíny soutěží a pořadí jednotlivých kol stanoví řídící orgán soutěže v termínovém kalendáři soutěží a
zveřejní v rozpisu, který je závazný pro všechny účastníky soutěže.
5.2 Utkání musí být sehrána ve stanovených termínech.
5.3 Řídící orgán soutěže je oprávněn v závažných případech nařídit přeložení všech utkání na jiný termín.
5.4 Jestliže družstva nemohla ze závažných důvodů sehrát utkání ve stanoveném termínu, řídící orgán soutěže
nařídí pro jeho sehrání náhradní pevný termín. Při určení termínu přihlédne k termínu navrženému
všemi účastníky, má-li jejich návrh k dispozici. O této skutečnosti se sepíše zápis, který se postoupí
řídícímu soutěže.
5.5 Při sjednávání termínů utkání v různých soutěžích je třeba respektovat toto pořadí důležitosti:
a) mezinárodní soutěže pořádané WTBA / FIQ,
b) mezistátní reprezentační utkání,
c) mistrovská utkání podle výše soutěží,
d) ostatní mezinárodní utkání,
e) přátelská utkání.
f) turnaje

Čl. 6
Hrací řád pro soutěže družstev
6.1 Řídící orgán zařadí družstva do příslušných tříd soutěží podle výsledků dosažených v minulém soutěžním
ročníku a podle ustanovení soutěžního řádu a příslušného rozpisu soutěže o postupech a sestupech, a to
na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži.

6.2 Družstvo je možno zařadit do soutěže rovněž na žádost klubu o přeřazení, jeho družstva do nižší třídy
soutěže.
6.3 Vystoupí-li družstvo ze soutěže před zahájením její jarní poloviny nebo v průběhu jarní poloviny soutěže
anebo bude-li v té době ze soutěže vyloučeno, bude považováno za družstvo sestupující. a v
následujícím soutěžním ročníku má právo startovat v nejbližší nižší třídě soutěže. Hráči uvedení na
soupisce družstva, které odstoupilo ze soutěže, nesmí do konce soutěžního ročníku startovat za žádné
jiné družstvo. Tento zákaz se na ně vztahuje i v případě změny jejich oddílové příslušnosti.
6.3.1 Družstvo, které chce dobrovolně opustit soutěž, kterou si vybojovalo, nebo je z ní řídícím orgánem
vyloučeno, je pro účely stanovení sestupujících družstev fiktivně zařazeno na poslední místo v konečné
tabulce družstev. V takovém případě družstvo zařadí na poslední místo ve své třídě, skupině.
6.3.2 Pokud družstvo, které si vybojovalo v dané soutěži právo postupu do vyšší soutěže, neprojeví o přeřazení
zájem, přechází toto právo na další družstva dle konečného pořadí v soutěži. Právo postupu lze však
takto nabídnout nejvýše dvěma dalším družstvům.
6.3.3 Pokud klub, družstvo nemá zájem o zařazení do soutěže, kterou si vybojoval, může se dohodnout s jiným
již existujícím, klubem a soutěž mu přenechat. O této skutečnosti je třeba vyhotovit písemnou dohodu a
předat ji řídícímu orgánu soutěže ke schválení.
Na základě předložených podkladů rozhodne řídící orgán soutěže a jeho rozhodnutí je v tomto případě konečné.
6.3.4 Pokud nedojde k žádné dohodě, o uvolněné místo v soutěži sehrají družstva umístěné na druhých příčkách
baráž.
6.4 Naplní-li družstva, která se odhlásila, vystoupila nebo byla vyloučena ze soutěže stanovený počet
sestupujících, potom družstvo, které v soutěži skončí na sestupovém místě, nesestupuje.
6.5 Nově vytvořené družstvo musí být zařazeno do nejnižší soutěže.
6.6 Řídící orgán má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné třídě soutěže, případně je nezařadit do příslušné
třídy soutěže, na níž má jinak právo, pokud soustavně nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže.
6.7 S přihlédnutím k ekonomickým a územním podmínkám a k počtu účastníků ve skupině určité třídy soutěže
se může řídící orgán soutěže rozhodnout změnit herní systém (např. hrát i systémem každý s každým
čtyřkolově, nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže).

Čl. 7
Základní systém soutěží
1.1 Soutěže jednotlivců
- kvalifikace muži a ženy
- finále muži
- finále ženy
Kvalifikace se odehraje ve skupinách turnajově. Počet skupin turnajů určí vypisovatel soutěže.
O pořadí rozhoduje celkový výkon průměr docílený ve všech hrách ( stanoví rozpis ). Pokud je na
některých postupových místech zaregistrována rovnost celkového výkonu průměru, rozhodují o lepším
umístění kritéria v pořadí, jak jsou dále uvedena :
1. větší počet odehraných her
2. vyšší maximální výkon v jedné hře z odehraných her;
3. vyšší minimální výkon v jedné hře z odehraných her;
4. rozhoz v případě posledního postupového místa.
Hráči startují blokovým způsobem, tj. že hráči začínají na všech drahách současně v pořadí dle
rozlosování.
1.2 Soutěže dvojic
- kvalifikace muži a ženy
- finále muži
- finále ženy
Kvalifikace se odehraje dle rozpisu ve skupinách. Počet skupin určí vypisovatel.
O pořadí rozhoduje celkový výkon docílený dvojicí ve všech hrách. Pokud je na některých místech
zaregistrována rovnost celkového výkonu, rozhodují o lepším umístění kritéria v pořadí, jak jsou dále
uvedena :
1. nejvyšší výkon docílený dvojicí na páru drah (z odehraných her);
2. vyšší minimální výkon docílený dvojicí na páru drah (z odehraných her);
3. rozhoz v případě posledního postupového místa.
Dvojice startují blokovým způsobem, tj. že dvojice začínají na všech drahách současně v pořadí dle
rozlosování.
1.3 Soutěže družstev

1.3.1 Mistrovské soutěže družstev ve všech třídách jsou zpravidla dlouhodobé dvoukolové a plánují se na období
od září do prosince (podzimní část) a od ledna do června (jarní část). Součástí jarní části je i případná
kvalifikace.
1.3.2 V soutěži družstev nastupují hráči způsobem, který stanoví rozpis.
1.3.3 Pokud jsou ve stejné skupině více jak dvě družstva ze stejného oddílu, musejí odehrát vzájemné zápasy na
začátku soutěže.
1.3.4 Družstva, zejména hrající BWL extraligu a ligu, jsou složená nejméně ze 3 hráčů, nejvýše 6 hráčů.
1.3.5 Do soutěží družstev se mohou přihlásit pouze oddíly, které jsou řádně evidovány v Sekci bowling ČMKS.
1.3.6 Za družstvo klubu,oddílu může hrát pouze hráč, který má odpovídající oddílovou příslušnost a splňuje
případné další podmínky pro start v těchto soutěžích stanovené např. rozpisem soutěže.

Čl. 8
Začátky soutěží
8.1 Začátky všech soutěží stanoví jejich rozpisy.
8.2 U každého soutěžního utkání je povinnost oficiálního delegáta, nebo delegovaného rozhodčího vyhlásit
oficiální čas. Tento čas je neměnný a je rozhodující pro další případná rozhodnutí. Tento oficiální čas
musí být přístupný a k nahlédnutí všem zúčastněným hráčům, hráčkám, družstvům.
8.3 Podle tohoto oficiálního času jsou řízeny prezentace, nástupy k utkáním, rozcvičení, čekací doba, atd.

Čl. 9
Rozcvičení na dráze
9.1 Jednotlivci – každý hráč má právo na 2 frejmy pro rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start.
9.2 Dvojice – každý hráč dvojice má právo na 2 frejmy pro rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start.
9.3 Družstva – každé hráč družstva má právo na 2 frejmy pro rozcvičení na dráze, kde začíná svůj start.
9.4 Rozcvičení na jiných drahách může povolit oficiální delegát spolu s delegovaným rozhodčím. Maximálně
však do výše frejmů uvedených v článcích 9.1 až 9.3.
9.5 Pokyn k zahájení a ukončení rozcvičení dá ODT, nebo rozhodčí.
9.6 Každý hráč v průběhu rozcvičení může zvolit vlastní formu a způsob rozcvičení (zejména přešlap, dohoz,
sílu, rychlost, atd.).

Čl. 10
Čekací doba
10.1 Čekací doba pro družstva v BWL a OD je 15 minut po úředně stanoveném a řádně ohlášeném začátku
utkání, a její Čerpání je povoleno pouze v opodstatněných a prokázaných případech. K posouzení, zda
byla dodržena čekací doba je určen příslušný rozhodčí nebo OD. Pokud družstvo nastoupí k utkání po
úředně stanoveném začátku v čekací době, v prodloužené čekací době, nebo těsně po uplynutí čekací
doby nebo nastoupí opožděně je OD povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním
důvodů.
10.2 Jsou-li utkání po vzájemné dohodě družstev se souhlasem OD zahájeny po uplynutí čekací doby, jsou
výsledky platné.
10.3 Čekací doba u finále jednotlivců mistrovství ČR, finále dvojic ČR a u finále Českého poháru je nejpozdější
doba do u finálových soutěží MČR je 15 minut po oficielně ukončeném čase prezentace, oficiálním
delegátem utkání, nebo rozhodčím.

Čl. 11
Hodnocení výsledků družstev
11.1

Na základě celkového výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev v BWL:
a) vítězi utkání 2 body,
b) po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku
c) poraženému družstvu 0 bodů.

11.2

Při kontumačním výsledku, který vyhlašuje řídící orgán (delegát, rozhodčí) soutěže, se:
a) družstvu, které kontumaci nezavinilo, přizná celkový výsledek utkání 2 body + počet sražených
kuželek dosažených se sparing - partnerem utkání
b) družstvu, které kontumaci zavinilo, přizná celkový výsledek utkání 0 bodů / 0 sražených kuželek

11.3 Při soutěžích, zejména baráži a kvalifikaci je hodnocení výsledků podle součtu sražených kuželek,
započítaných do celkové tabulky této příslušné soutěže. Tak se určí pořadí v kvalifikaci (soutěži
baráže).
11.4 Při jiných výše neurčených soutěžích a nepoužití způsobu v článku 11.3 se počítá hodnocení výsledků dle
příslušného rozpisu turnaje.

Čl. 12
Postupující a sestupující
12.1 Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu, stanoví příslušný
řídící orgán s ohledem na rozpis vyšší třídy soutěže a uvede je ve svém rozpisu soutěže.
12.2 Vítězové jednotlivých skupin jedné třídy soutěže, postoupí buď přímo nebo se zúčastní kvalifikace o postup
do vyšší třídy soutěže, pokud tak stanoví rozpis této soutěže.
12.3 Řídící orgán může rozhodnout v konkrétním případě i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti
soutěže.
12.4 Zvláštní ustanovení o postupujících a sestupujících
12.4.1 Vítězem příslušné třídy (skupiny) soutěže je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů a nejvyššího
skóre.
12.4.2 Družstvo, které má nejnižší počet bodů a nejnižší skóre se umístí poslední.
12.4.3 Řídící orgán soutěže má právo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které neplní své povinnosti, nebo jiné
sportovně technické předpisy či všeobecnou kázeň.
12.4.4 Pokud mají po odehrané soutěži dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhodují o pořadí ve skupině
kritéria v pořadí tak, jak jsou dále uvedena:
a) vyšší počet sražených kuželek družstva ze všech odehraných utkání soutěže
b) mini tabulka družstev se stejným počtem bodů
c) nové vzájemné utkání.

Čl.13
Provinění
13.1 Hrubá provinění a nedodržení pravidel, soutěžního řádu, rozpisů soutěží i ostatních pokynů řídícího orgánu
soutěže posuzuje řídící orgán soutěže a může je podle uvážení a podle povahy provinění trestat :
a)Ztrátou bodů a vyhlášením kontumačního výsledku
b)Disciplinárně
13.2 Ztrátou bodů a vyhlášením kontumačního výsledku se trestají zejména tato provinění:
a) Nenastoupí-li družstvo vlastní vinou k utkání, popř. nastoupí-li k utkání vlastní vinou po čekací době.
b) Odmítne-li družstvo nastoupit k utkání.
c) Odmítne-li družstvo bezdůvodně pokračovat v utkání.
d) Nepředloží-li družstvo rozhodčímu nebo odpovědnému delegátovi (dále jen“OD“) soupisku družstva.
e) Nepředloží-li družstvo rozhodčímu nebo OD platné registrační průkazy.
f) Nebylo-li utkání vinou družstva dohráno.
g) Pokud družstvo hrubým způsobem naruší regulérní průběh utkání.
h) Zjistí-li se u některého z hráčů doping, dle samostatného předpisu.
i) Mezi provinění patří i požití alkoholických nápojů a kouření ve vymezeném hracím prostoru (forma
dopingu).
13.2 Doping
13.2.1 Doping je jakékoliv podání nepovolené látky tělu zdravého jedince za účelem zvýšení výkonnosti při
sportovním výkonu. Doping je možno posuzovat z hlediska morálního, psychologického, zdravotního,
toxikologického nebo právního.
13.2.2 Hráč je usvědčen z dopování, je-li použitá látka jednoznačně určena. Dopovaný hráč nesmí nastoupit k
soutěži. Odmítnutí hráče podrobit se dopingové zkoušce se posuzuje, jako by výsledek testu byl
pozitivní.
13.2.3 Jestliže lékař při zkoušce po skončeném startu zjistí, že hráč byl dopován, výkon tohoto hráče se anuluje a
hráč bude disciplinárně potrestán.

13.3 Pokud řídící orgán soutěže zjistí, že některý hráč uskutečnil svůj start v rozporu s pravidly, soutěžním
řádem, rozpisem soutěže či jiným závazným pokynem, prohlásí jeho start za neoprávněný a celkový
výkon anuluje.
13.4 Vyloučení družstva ze soutěže
13.4.1 Hráči uvedení na soupisce družstva, které bylo vyloučeno, nebo odstoupilo ze soutěže, nesmí do konce
soutěžního ročníku startovat za žádné jiné družstvo. Tento zákaz se na ně vztahuje i v případě změny
jejich oddílové příslušnosti.
13.4.2 Družstvo, které je vyloučeno, nebo odstoupí ze soutěže je povinno uhradit ostatním družstvům, se kterými
sehrálo utkání do svého odstoupení ze soutěže, prokazatelné náklady spojené se vzájemnými zápasy, v
případě nedohody určí řídící soutěže jednotný paušál.
13.4.3 Je-li družstvo ze soutěže vyloučeno, nebo odstoupilo, anulují se všechna jeho sehraná utkání. Řídící orgán
soutěže BWL je povinen takové vystoupení ze soutěže postihnout mimořádnou pokutou. Výši
mimořádné pokuty může řídící orgán stanovit buď v rozpisu své soutěže nebo ji určit tak, aby byla až
několikanásobně vyšší než náklady klubu na účast jeho družstva v jarní polovině soutěže.
13.4.4 Jestliže klub neuhradí mimořádnou pokutu, ztrácí družstvo právo hrát v nižší soutěži a v případě, že chce
v soutěžích pokračovat, bude pro příští soutěžní ročník zařazeno do kvalifikace o nejnižší soutěž BWL.
Zařazením do kvalifikace o nejnižší soutěž BWL je vedení bowlingové sekce oprávněn podmínit
úhradou pořádkové pokuty.
Družstvo může být ze soutěže vyloučeno na základě disciplinárního trestu.
Vyhlášením třetí kontumace utkání v průběhu jednoho soutěžního ročníku.
13.5 Nepřihlásí-li se družstvo řádně do soutěže, bude pro příští soutěžní ročník zařazeno do nejnižší třídy
soutěže bowlingové ligy (dále jen „BWL“), resp. do kvalifikace o účast v této soutěži.
13.6 Odstoupí-li družstvo ze soutěže, nemůže být v tomtéž soutěžním ročníku zařazeno do jiné třídy soutěže.
13.7 Pokud je družstvo ze soutěže vyloučeno, nebo ze soutěže odstoupí, je zařazeno na sestupové místo.
13.8 Odhlásí-li se přihlášené družstvo EBWL, nebo BWL ze soutěže po jejím rozlosování, avšak ještě před jejím
zahájením, nebo vystoupí-li ze soutěže před ukončením její podzimní části anebo bude-li v této době ze
soutěže vyloučeno, nemůže být ve stejném soutěžním ročníku zařazeno do jiné třídy soutěže a pro příští
soutěžní ročník bude zařazeno do nejnižší třídy soutěže BWL.
13.9 Hráči uvedení na soupisce družstva, které odstoupilo ze soutěže, nesmí do konce soutěžního ročníku
startovat za žádné jiné družstvo. Tento zákaz se na ně vztahuje i v případě změny jejich oddílové
příslušnosti.
13.10 Požádá-li klub o přeřazení svého družstva do nižší třídy soutěže pro nedostatek finančních prostředků nebo
jiných podmínek pro účast ve vyšší třídě soutěže, může být jeho družstvo přeřazeno do té nižší soutěže,
kam o to klub požádá, pokud je takové přeřazení možné, aniž by došlo k narušení pořádku v soutěžích.

Čl. 14
Povinnosti klubů
14.1 Aby se kluby mohly zúčastňovat soutěží ČMKS, musí splňovat podmínky stanovené sportovně technickými
předpisy a příslušnými rozpisy soutěží.
14.2 Kluby jsou povinny:
a) řídit se ustanoveními soutěžního řádu, rozpisem příslušné soutěže, jakož i ostatními řády, předpisy a
pokyny ČMKS a obecně platnými předpisy.
b) učinit všechna opatření k dodržení termínové listiny a sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký
průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže.

Čl. 15
Náležitosti družstev
15.1 Družstva startují na základě soupisky.
15.1.1 Soupiska se vyhotovuje pro příslušný soutěžní ročník, pokud rozpis soutěže nestanoví jinak.
15.1.2 Soupisku vyplní klub čitelně hůlkovým písmem nebo strojem na předepsaném tiskopisu. Na soupisce se
uvede minimálně 3 a maximálně 6 hráčů.
15.1.3 Klub je povinen předložit soupisku družstva řídícímu orgánu soutěže ke schválení s uvedením kapitána ve
stanoveném termínu. ke kontrole. Nepředložení soupisky ve stanoveném termínu může být
disciplinárně potrestáno.

15.1.4 Změny na soupisce provádí a potvrzuje pouze příslušný řídící orgán soutěže.
15.2 Kluby, mající zařazena svá družstva do soutěží EBWL a BWL, jsou povinny mít hráče, kteří jsou
registrováni v příslušných družstvech, nebo registrované v sekci bowling.
15.3 Družstvo je povinno podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže dle příslušného rozpisu.
15.4 Hráči nastupují k mistrovským soutěžím ve sportovním úboru a v dresech odpovídající jejich klubové
příslušnosti.
15.5 V případě, že se družstvo nemůže k utkání či soutěži z jakýchkoliv příčin dostavit, je povinno neprodleně o
tom informovat řídící orgán soutěže. Vyrozumění provede dostupným a racionálním způsobem s
ohledem na momentální situaci kapitán družstva.
15.6 Nebude-li utkání sehráno, rozhodne ve věci řídící orgán soutěže na základě předložených dokladů. Pokud
nařídí nové utkání, koná se toto na náklady klubu, které způsobilo, že se utkání nesehrálo v původním
termínu.
15.7 Družstvo ustanoví kapitána družstva ( hrající ).
15.8 Do 21 dnů po skončení dlouhodobé soutěže provést její vyhodnocení a zaslat je řídícímu orgánu soutěže,
pokud rozpis soutěže neurčí jinak.
15.8.1 Závěry vyhodnocení soutěží uplatní řídící orgán při přípravě a zajišťování následujícího ročníku soutěže.

Čl. 16
Náležitosti hráčů
16.1 Hráč je povinen prokázat se platným registračním průkazem. Bez registračního průkazu nesmí být hráč
připuštěn ke startu v soutěžním utkání, pokud není dále stanoveno jinak.
16.2 Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez registračních průkazů, oznámí to kapitán rozhodčímu nebo ODT
utkání a ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační
průkazy celého družstva předloženy. Tento bod neplatí pro nejvyšší soutěž (extraligu).
16.3 Delegát, nebo rozhodčí si vyžádá prohlášení, že všichni hráči startují oprávněně a jsou řádně zaregistrováni
v klubu, za jehož družstvo startují. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán družstva a doloží
náhradní doklady o totožnosti hráčů, hráček (občanský průkaz).
16.4 Jestliže vznikne důvodné podezření, že družstvo nepředložilo rozhodčímu registrační průkazy všech hráčů
proto, aby zakrylo skutečnost, že průkaz chyběl byť jen i jedinému hráči, vyvodí z toho řídící orgán
soutěže herní důsledky a viníci budou postiženi též disciplinárně. Důvodným podezřením se rozumí
zjištěná skutečnost, známá viníkům, která hráči bránila prokázat se registračním průkazem, nebo
občanský průkaz.

Čl. 17
Povinnosti kapitána družstva
17.1 Dbát na kázeň a pořádek v družstvu při utkání i v rámci celého extraligového či ligového kola BWL.
17.2 Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání o skutečnosti, které mu jsou známy.
17.3 Po utkání podepsat zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajů uvedených v zápisu. Tato povinnost
zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů.
17.4 Oznámit rozhodčímu střídání hráčů.
17.5 Kapitán družstva odevzdá OD, nebo rozhodčímu nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání
kompletní sestavu družstva, která obsahuje jména tří hráčů družstva a registrační průkazy.
17.6 Obdobně se postupuje také v případě, kdy je soutěž vypsána pro jiný počet členů družstva

Čl. 18
Prezentace
18.1 Prezentace se provádí v termínech stanovených rozpisem. V den soutěže je nutné dodržet stanovený termín
prezentace, neboť po této době není možné připustit hráče, hráčku, dvojici, nebo družstvo ke hře. Takto
příchozí se nazývá neprezentovaný hráč, hráčka, dvojice, družstvo.
18.1.1 Neprezentovaného hráče, hráčku, dvojici, je možno nahradit, (např. kvalifikace, finále) do celkového
vyhlášeného počtu, z řad náhradníků, náhradnic nebo náhradních dvojic.
18.1.2 V případě nedostavení se celkového stanoveného počtu hráčů, hráček a dvojic se hraje v počtu
prezentovaných.
18.2 Minimální počet v jakém je možné hrát soutěž musí být nadpoloviční většina počtu vyhlášeného k
prezentaci mistrovské soutěže (u finále).

Čl. 19

Střídání
19.1 Každá změna v sestavě předaná OD, nebo rozhodčímu se považuje za střídání.
19.2 Při zranění hráče musí zraněný hráč sám pokračovat ve hře nejpozději po deseti minutovém ošetřování,
pokud jeho zranění není závažného charakteru.
19.3 Vystřídaný hráč může střídat jiného hráče, ne však ve stejném utkání, kde byl vystřídán.
19.4 Střídání hráče může proběhnout vždy po odehrané hře, nebo vážném zranění. O této skutečnosti rozhodne
rozhodčí, nebo delegát s konečnou platností. Zároveň tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání.

Čl. 20
Ověření zápisu o utkání
20.1 Správnost zápisu o utkání včetně jeho výsledku ověří kapitáni družstev vlastnoručními podpisy. Kapitán
družstva je oprávněn před začátkem utkání provést kontrolu zápisu o utkání, požádat rozhodčího o
kontrolu registračních průkazů v jeho přítomnosti a opsat si údaje, uvedené před utkáním v zápisu o
utkání.

Čl. 21
Starty cizinců, jiné starty
21.1 V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit 1 hráč, který je cizí státní příslušník. Tento hráč však nesmí
hrát jinou klubovou soutěž v zahraničí.
21.2 Hráč, který má uzavřenu smlouvu o startu v zahraničí se může účastnit mistrovských soutěží dvojic a
jednotlivců v rámci ČR za oddíl, za který je registrován.

Čl. 22
Námitky, stížnost a odvolání
(Námitky, stížnosti a odvolání vychází z příslušných ustanovení Disciplinárního řádu ČMKS)
22.1 Při porušení nebo nedbání ustanovení právního řádu bowlingu, rozpisu soutěže a závazných pokynů řídícího
orgánu, lze podat proti průběhu soutěže nebo utkání a jejím výsledkům námitku.
22.2 Podáním námitky se až do vyřešení případu nemění výsledek soutěže nebo utkání.
22.3 V dlouhodobých mistrovských soutěžích se námitka podává příslušné STK a musí splňovat tyto náležitosti:
3. námitku podává klub;
4. musí být podána písemně a doporučeně nejpozději do sedmi dnů po skončení jednorázové
soutěže či utkání v dlouhodobé soutěži;
5. opis námitky musí zaslat protestující klub pořadateli a soupeři doporučeným dopisem. Doklad
o jeho odeslání (podací lístek či jeho fotokopii) je nutné připojit k námitce. Je-li soutěž hrána
turnajovým způsobem, je třeba opis námitky zaslat všem soupeřům, po dohodě s STK.
6. námitku proti skutečnostem známým ihned po utkání nebo v průběhu utkání, je povinen
kapitán družstva oznámit neprodleně
7. v soutěži jednotlivců může námitku podat hráč.
8. námitka v I.instanci musí být doložena vkladem dle zařazení soutěže následujícím způsobem:
Soutěž družstev
Částka
Jednotlivci, dvojice
Částka
BWE
500,- Kč
Kvalifikace MČR
200,Kč
I., II. BWL
300,- Kč
Finále MČR
500,- Kč
II. BWL a další ostatní mistrovské soutěže
100,- Kč
9. odvolání proti rozhodnutí v I. instanci je nutno doložit vkladem takto:
Soutěž družstev
1.000,- Kč
Jednotlivci, dvojice
500,Kč
10. U dlouhodobých soutěží se vklad poukazuje řídícímu orgánu soutěže. U jednorázových
soutěží se vklad odevzdá hlavnímu rozhodčímu nebo ODT soutěže.
22.4 Námitka podaná bez stanovených náležitostí se považuje za nepodanou a neprojednává se.
22.5 O námitkách rozhodne v I. instanci:
a) Řídící soutěže-STK po obdržení veškerých potřebných podkladů na svém nejbližším zasedání.
b) OD, nebo rozhodčí nejpozději do 30 minut po jejich podání na místě soutěže, v případě zachování
průběhu další hry, nebo hracího dne. Při rozhodování se hlavní rozhodčí opírá o kolektiv
rozhodčích, kteří se podílejí na řízení soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.

22.6 Odvolací řízení ve II. instanci
22.6.1 Proti rozhodnutí o námitce lze podat odvolání ke II. instanci. Ve II. instanci rozhoduje vedení SB.
22.6.2 Odvolání nemá odkladný účinek.
22.6.3 Odvolání musí splňovat tyto náležitosti:
a) Odvolání podává klub.
b) Odvolání se podává písemně do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o námitce.
c) Opis odvolání musí odvolávající se zaslat i ostatním účastníkům odvolacího řízení a doklad o jeho
odeslání (podací lístek či jeho fotokopii) připojit ke svému odvolání.
d) d)K odvolání je nutno připojit vklad 500,- Kč (jednotlivci) a 1 000 Kč (družstva), podle článku 3
tohoto odstavce
22.7 Je-li vhodné řešit námitku za přítomnosti zainteresovaných stran, může je příslušná instance pozvat na jejich
vlastní náklady k jednání. Nedostaví-li se, projednání se uskuteční v jejich nepřítomnosti.
22.8 Je-li námitce vyhověno, byť jen částečně, vrací se vklad v plné výši namítajícímu.
22.9 Je-li námitka zamítnuta, propadá vklad příslušnému řídícímu orgánu, resp. vypisovateli soutěže.
22.10 Rozhodnutí o námitkách a stížnostech se zveřejní:
a) Písemným vyrozuměním (doporučeně), nebo po dohodě e-mail zainteresovaným stranám.
b) Zprávou OD, nebo hlavního rozhodčího, který o námitkách rozhodl.
22.11 Námitku i stížnost lze vzít zpět, dokud se nezačne projednávat. V takovém případě se vklad vrací
namítajícímu.
22.12 Proti výkonu a způsobu řízení utkání OD, nebo rozhodčím lze podat stížnost řídícímu orgánu soutěže.
Stížnost se uvede do zápisu o utkání.
22.13 Řídící orgán může na základě stížnosti (byť i z vlastního rozhodnutí) v odůvodněném případě OD, nebo
rozhodčího potrestat disciplinárně. O způsobu vyřízení stížnosti vyrozumí všechny zainteresované
strany.
22.14 Odvolání se podává vedení SB ČMKS prostřednictvím orgánu, který rozhodl v I. Instanci.
22.15 Orgán, který rozhodl v I. instanci, zašle neprodleně po obdržení odvolání všechny písemné doklady, z
nichž pří svém rozhodování vycházel, spolu se svým stanoviskem, odvolacímu orgánu.
22.16 Odvolání podané bez stanovených náležitostí se považuje za nepodané a neprojednává se.
22.17 Odvolací orgán II. Instance rozhodne o odvolání na podkladě výsledku vlastního šetření s přihlédnutím k
vyjádření orgánu, proti jehož rozhodnutí bylo odvolání podáno, a k platným předpisům.
22.18 O vrácení vkladu platí obdobně ustanovení jako předchozí v článku 6 tohoto odstavce 22.
22.19 Osoba, která v příslušné věci spolurozhodovala v I. Instanci, nesmí již rozhodovat v orgánu II. instance.
22.20 Rozhodnutí orgánu II. instance je konečné.
22.21 Ve vyjmenovaných případech je možné se odvolat k VV ČMKS samostatně za podmínek stanovených VV
ČMKS. Mezi tyto vyjmenované případy patří zejména nedodržení stanov ČMKS.

Čl. 23
Organizace poháru ČMKS
23.1

Soutěže o Českomoravský pohár se zúčastňují kluby ze soutěží řízených vedením BS. Podmínky účasti,
hrací systém, ekonomická pravidla, termíny a další náležitosti jsou součástí rozpisu příslušného řídícího
orgánu v návaznosti na celý právní řád bowlingu, zejména § 6 a § 7 tohoto právního řádu bowlingu.

Čl.24
Organizace soutěží mužů, žen a mládeže
24.1 Vedení BS organizuje a řídí mistrovské soutěže na základě pravidel, soutěžního řádu, rozpisů a rozlosování
soutěží mužů a žen.
24.2 Pravomoc pro přímé řízení soutěží postupuje vedení BS - STK.
24.3 Vedení BS organizuje soutěže mládeže, které se řídí samostatným rozpisem, který individuálně schvaluje
vedení BS. U tohoto typu soutěží je nutné brát v úvahu věk mládeže a tomu ze zdravotních důvodů
přizpůsobit systém. Nedílnou součástí u soutěží mládeže je čestné prohlášení zákonných zástupců.

Čl. 25
Organizace nemistrovských soutěží
25.1 Organizátor nemistrovské nenominační soutěže může musí požádat STK sekce bowling o uznání výkonů
docílených hráči v takové soutěži, pro účely stanovení výkonnosti hráčů.
25.2 Písemnou žádost je nutno zaslat předsedovi STK SB nejpozději 60, 30 dnů před zahájením soutěže (viz
termínový kalendář) .

25.3 STK sekce bowling vyrozumí organizátora soutěže písemně o svém rozhodnutí, včetně stanovení podmínek,
za kterých budou docílené výkony hráčů vzaty v potaz pro stanovení jejich výkonnosti.
25.4 Kladné rozhodnutí STK SB musí být zveřejněno v rozpisu soutěže.
25.5 Jednorázové turnaje nebo turnajové série, pořádají bowlingová centra či kluby na základě schváleného
termínového kalendáře sekce bowling.

Čl. 26
Rozlosování družstev a jejich zápasů (Bergerovy tabulky)
26.1 O rozlosování družstev v jednotlivých třídách, skupinách jsou stanovena tato pravidla:
a) při dvou a více početních družstvech v jedné třídě, skupině musí být tyto družstva nasazena proti sobě
hned v prvních kolech.
b) při systému rozlosování se použijí „Bergerovy tabulky“, které jsou k dispozici u řídícího soutěže –
STK.
c) pro nasazování sestupových družstev do jednotlivých skupin nižších tříd rozhoduje řídící soutěže –
STK
d) rozlosování družstev a jejich zápasů je vydáno samostatným rozpisem pro každou soutěž.

Čl. 27
Vyhodnocení soutěží
27.1 Technické výsledky jednorázové mistrovské soutěže zpracuje OD nebo hlavní rozhodčí a zašle je nejpozději
následující pracovní den po skončení soutěže poštou vypisovateli soutěže.
27.2 BS- má za povinnost pravidelně informovat po každém kole BWL, družstva o výsledcích a postavení.
27.3 Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou zařazena do dlouhodobých mistrovských soutěží, jsou povinny po
dokončení příslušného soutěžního ročníku vyhodnotit úroveň organizace soutěže a zaslat zprávu
řídícímu orgánu nejpozději do čtrnácti dnů po skončení soutěže, neurčí-li tento jinak.

Čl. 28
Tituly a ceny
28.1

V mistrovských soutěžích se udělují tituly:
 Mistr - mistryně České republiky
 Mistr - mistryně dvojic České republiky

 Mistr České republiky družstev v kategorii muži, ženy.
28.2 V mistrovské soutěži Bowlingové EXTRALIZE BWL se za 1.- 3. místo předává pohár a diplom. Dále
potom medaile pro celé maximálně šestičlenné družstvo.
28.3 O způsobu předání cen rozhodne vedení BS po skončení soutěže.

Čl. 29
Třídy mistrovských soutěží
29.1 Mistrovské soutěže se dělí do těchto tříd:
a) Extraliga Bowlingu -muži - v počtu 13-ti družstev (EBWM).
b) Extraliga Bowlingu žen - v počtu 10-ti družstev (EBWŽ).
c) I. bowlingová liga mužů a žen (I. BWLM + I. BWLŽ).
d) II. bowlingová liga smíšená družstva (II. BWL, je možné sestavit smíšená družstva).
e) Českomoravský pohár.
f) Mistrovství České republiky jednotlivců muži, ženy.
g) Mistrovství České republiky dvojic muži, ženy.

Čl. 30
Termínový kalendář
30.1 Je zpracováván jedenkrát ročně vždy k zahájení soutěžního ročníku.
30.2 Termínový kalendář je nedílnou součástí propozic každého soutěžního ročníku.
30.3 Termín soutěžní ročník pro termínový kalendář se bere od 1. září příslušného roku do 30. června roku
následujícího. V těchto termínech je možné plánovat mistrovské soutěže pořádané SB ČMKS.
30.4 V termínovém kalendáři zapracovává vedení SB i termíny, které jsou definovány v § 7 odstavci 25.

Čl. 31
Základní pojmy
31.1 Kvalifikace – soutěž bojující o postup vyřazovacím způsobem.
31.2 Baráž – soutěž mezi hráči, družstvy o určitý počet míst k postupu, nebo sestupu.
31.3 Mistrovská soutěž – organizovaný turnaj SB ČMKS.
31.4 Sportovní kalhoty – dlouhé, textilní, jednobarevné, nesmí být lesklé, nesmí to být tepláky ani šusťákovina, u
žen mohou být i sukně.
31.5 Blokový způsob – způsob řazení se vedle sebe, dále do několika her (bloky).
31.6 BWL – bowlingová liga.
31.7 EBWL – Extraliga bowlingu.
31.8 Hráč, resp. hráčka – fyzická osoba, zaregistrovaný člen (členka).
31.9 Klub, družstvo, oddíl
a)-souhrn více fyzických osob, skupina s právní subjektivitou
b)-samotný klub nemusí mít právní subjektivitu, může být součástí právnické osoby.
31.10 Soutěžní ročník – období od 1. září do 30. června následujícího roku.
31.11 Anglie,Amerika – vyměňující se způsob střídání drah při hře dvou drah vedle sebe.

Čl. 32
Právo účasti v soutěžích
32.1 Soutěží vypisovaných (organizovaných) vedením SB se mohou účastnit kluby, které jsou evidovány registrovány ČMKS.
32.2 Soutěží vypisovaných (organizovaných ) vedením SB se mohou účastnit pouze družstva evidovaného registrovaného klubu. Tato musí dále splňovat podmínky stanovené vypisovatelem soutěže.
32.3 Každý hráč - fyzická osoba, která se chce účastnit soutěží vypisovaných (organizovaných) SB má povinnost
se zaregistrovat ve smyslu příslušných ustanovení Registračního a přestupního řádu ČMKS.
32.4 Každý klub, družstvo, hráč může podávat návrhy, náměty, připomínky, podněty, stížnosti, žádosti a
postupovat dle tohoto právního řádu bowlingu. (vyplývá ze Stanov)

Čl. 33
Hostování
33.1 Účastníky hostování jsou hráč, klub, ve kterém je hráč registrován (mateřský klub), a klub, ve kterém chce
hráč hostovat.
33.2 Hostování je založeno na dohodě dvou klubů, které si sjednají smlouvou podmínky za kterých se toto
hostování uskuteční. Minimální doba pro hostování musí být sjednána na 2, 6 měsíců, maximálně 24
měsíců.
33.3 Hostování je povinen oznámit klub, za nějž hráč hostuje, STK BS. V oznámení uvede:
- jméno a příjmení hráče,
- název klubu, kde hráč hostuje,
- název klubu, kde má mateřský klub,
- délku hostování,
- doklad o zaplacení poplatku za zaevidování hostování SB-STK, poplatek ve výši 100,- Kč.
33.4 Zaevidování se provede na základě oznámení SB-STK, včetně kopie dohody klubů (smlouvy), o tomto
hostování. BS -STK toto oznámení vezme na vědomí. Tuto dohodu (smlouvu) zaeviduje do své
evidence členů SB.
33.5 Možnost sjednat dohodu (smlouvu) o hostování je podmíněno ukončením termínu podání soupisek před
vlastním zahájením soutěžního ročníku.
33.6 Sjednají-li si toto hostování kluby, dohodnou-li se kluby na hostování, v průběhu soutěžního ročníku, může
takový hráč hrát za hostující klub nejdříve v následujícím možném extraligovém kole, nebo ligovém
kole.

Stanovení výše a mechanizmu výpočtu odstupného
ve smyslu ust. čl. 9.2.1 Registračního a přestupního řádu
ČMKS
Předseda sekce bowling ČMKS stanoví ve smyslu ust. čl. 9.2.1 Registračního a přestupního
řádu ČMKS výši a mechanizmus výpočtu odstupné při změně oddílové příslušnosti hráče
takto:
Čl. 1
Úvod
1.1

Toto rozhodnutí předsedy sekce bowling nabývá platnosti a účinnosti od 1.9.2000.

Čl. 2
Výkonnostní kategorie
2.1 Výkonnostní kategorie se stanoví pro soutěžní rok na základě průměru hráče, docíleného v průběhu
předchozího soutěžního roku.
2.2

Výkonnostní kategorie se stanoví pro soutěžní rok na základě průměru hráče dle čl. 3, docíleného v
průběhu předchozího soutěžního roku, jak je dále uvedeno.
Muži, junioři a dorostenci
Kategorie
Průměr
A
195,00 a více
B
185,00 – 194,99
C
175,00 – 184,99
D
160,00 – 174,99
E
méně než 160,00
Ženy, juniorky a dorostenky

Handicap
0 bodů
3 body
7 bodů
12 bodů
16 bodů

Průměr
185,00 a více
175,00 – 184,99
165,00 – 174,99
150,00 – 164,99
méně než 150,00

Handicap
0 bodů
3 body
7 bodů
12 bodů
16 bodů

Kategorie
A
B
C
D
E
2.3

Handicap se použije v případě turnajů a soutěží, ve kterých se hraje systémem vzájemných utkání
jednotlivců. Použití „handicapu“ musí být zveřejněno v rozpisu příslušné soutěže.

Čl. 3
Průměr hráče
3.1 Průměrný výkon lze stanovit pouze v případě, že hráč odehrál v průběhu soutěžního roku minimálně 6, 50
kompletních her.
3.2 Průměrný výkon hráče se stanoví na základě jím docílených výkonů v průběhu soutěžního roku. Na základě
docíleného průměru se rozlišuje 5 výkonnostních kategorií hráčů a hráček. Docílený průměr se vypočítá
s přesností na dvě desetinná místa.
3.3 Za započitatelné výkony se považují všechny výkony hráče docílené na oficiálních mistrovských soutěžích
vypisovaných Sekcí bowling ČMKS. Např. Mistrovství ČR jednotlivců, dvojic, Bowlingová liga
družstev a pod.
3.4 Za započitatelné výkony se považují všechny výkony hráče docílené na turnajích a soutěžích, jejichž
vypisovatelem je jiný subjekt než Sekce bowling ČMKS, jen v případě, že takový turnaj, resp. soutěž, je
schválen Sekcí bowling ČMKS. Tato skutečnost musí být uvedena v rozpisu příslušné soutěže.
3.5 Pokud hráči nelze stanovit průměrný výkon ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku a zároveň nebyl stanoven
průměrný výkon ani v předchozím soutěžním roce, považuje se za hráče výkonnostní kategorie „E“.

3.6 Pokud hráči nelze stanovit průměrný výkon ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku a zároveň mu byl stanoven
průměrný výkon v předchozím soutěžním roce, sníží se jeho výkonnostní kategorie o dva stupně.

Čl. 4
Výpočet hodnoty odstupného
4.1 Výše odstupného (V) pro hráče se vypočítá jako součin základní hodnoty odstupného (Z) a koeficientu
výkonnosti (k).
4.2 Základní hodnota odstupného za hráče činí 5.000,- Kč.
4.3 Mechanizmus výpočtu odstupného

V=k.Z
4.4 Hodnoty koeficientů výkonnosti jsou stanoveny takto:
Kategorie
Koeficient

A
3

B
1,5

C
1

D
0,5

E
0

Stanovení směrnic BS/ČMKS pro evidenci průměrového
žebříčku, schvalování a evidenci rekordů České republiky
Tato směrnice vymezuje pravidla pro schvalování rekordů České republiky v bowlingovém sportu a způsob
jejich evidence.

Čl.1
Věkové kategorie a disciplíny
1.1 Rekordy České republiky se uznávají pouze v disciplínách a věkových kategoriích , které jsou uvedeny v
ust.1.2 až 1.3 . Ve věkové kategorii žáků a žákyň se rekordy nevedou.
1.2 Rekordy jednotlivců se uznávají v těchto kategoriích
-muži a junioři ………………………………….. 10 frames
-muži a junioři ………………………………….. 20 frames
-ženy a juniorky ……………………………..… 10 frames
-ženy a juniorky …………………………… … 20 frames
1.3 Rekordy dvojic se uznávají v těchto kategoriích
-mužská dvojice ………………………………… 20 frames
-mužská dvojice ………………………………… 40 frames
-ženská dvojice …………………………………. 20 frames
-ženská dvojice …………………………………. 40 frames.
1.4 Rekordy družstev se uznávají v těchto kategoriích
-mužské tříčlenné družstvo ……………………….30 frames
-ženské tříčlenné družstvo ………………………..30 frames
-smíšené pětičlenné družstvo ……………………..10 frames

Čl.2
Sportovně technické podmínky
2.1 Pro určení věkové kategorie je rozhodující věková kategorie nejstaršího hráče družstva či dvojice a v případě
jednotlivců věková kategorie samotného hráče.
Jako juniorský rekord bude označen výkon dorostence, který využije možnosti předčasného přeřazení
do juniorské kategorie podle příslušného ustanovení Pravidel ČMKS.
2.2 Za rekordní může být označen jen nejvyšší výkon v příslušné disciplíně a hráčské kategorii, který byl
docílený . v některé mistrovské soutěži, nebo soutěži schválené BS.
2.3 Rekordní výkon může být docílen jen na drahách, které pro ten účel schválí STK-BS.
2.4 Jeli rekordní výkon dosažen při mezinárodní akci na drahách v zahraničí, může STK-BS rozhodnout
dodatečně o jejím zařazení na seznam bw. heren pro uznávání rekordů.

Čl.3
Schvalovací proces
3.1 U soutěží řízených BS má delegát soutěže povinnost oznámit písemně do jednoho měsíce výkon, který by
měl být označen za rekord v ČR, sekretariátu ČMKS.
3.2 V případě soutěží schválených BS, přechází tato povinnost na pořadatele příslušné soutěže.
3.3 Oznámení musí obsahovat:
a)-disciplínu a věkovou kategorii,
b)-místo a datum docíleného výkonu,
c)-jméno a příjmení hráče, v případě dvojic a družstev, jména a příjmení všech členů,
d)-zápis o utkání či záznam(-y) hodů hráče(-ů) s docíleným výkonem.
3.4 Sekretariát ČMKS, po schválení docíleného výkonu jako rekordu České republiky, zašle hráči (hráčům),resp.
mateřskému klubu, osvědčení o této skutečnosti a přiměřeným způsobem ji zveřejní.

Čl.4
Evidence rekordů
4.1 Evidenci rekordů vede sekretariát ČMKS

Čl.5
Evidence rekordů
5.1 Jako rekord České republiky v bowlingovém sportu mohou být uznány jen výkony, které byly dosaženy od
…….199?

Čl.6
Průměrový žebříček
6.1 Do průměrového žebříčku budou započítávány všechny soutěže vypsané a pořádané BS.
6.2 Do průměrového žebříčku jsou započítávány také turnaje schválené a evidované BS.

Disciplinární řád ČMKS
Preambule
Výrazem dobrých vztahů mezi jednotlivci a kolektivy v bowlingovém, kuželkářském sportu je čestné a slušné
jednání jednotlivých hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů při provozování sportovní činnosti a
respektování příslušných platných norem, schválených řídícími orgány kuželkářského svazu.
Nelze však vyloučit vybočení jednání ať jednotlivce nebo kolektivu z mezí stanovených normami a požadavky
kázně.
V disciplinárním řízení mají být náležitě projednána a spravedlivě posouzena případná disciplinární provinění.

Čl. 1
Druhy provinění
1.1 V disciplinárním řízení se projednávají tato provinění jednotlivců:
a) Porušení povinností člena bowlingového oddílu, které je projevem nekázně a které lze z hlediska
společensko-morálního vyžaduje disciplinární řízení.
b) Porušení pravidel, soutěžního řádu a ostatních předpisů, jestliže z výchovného hlediska nepostačují jiné
prostředky k postihu těchto případů.
1.2 V disciplinárním řízení se též projednávají závažné případy narušení pořádku, související se sportovními
soutěžemi a při přípravě na ně, za které nesou odpovědnost družstva a bowlingové, kuželkářské oddíly.

Čl. 2
Druhy disciplinárních trestů
2.1 Tresty jednotlivcům
V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
a) napomenutí,
b) zastavení sportovní činnosti,
c) zákaz výkonu funkce,
d) peněžitou pokutu,
e) zrušení registrace v ČMKS.
2.2 Tresty kolektivům
V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:
a) napomenutí,
b) odejmutí bodů,
c) zastavení sportovní činnosti družstva či oddílu,
d) uzavření kuželny,
e) peněžitý trest,
f) vyloučení družstva ze soutěže.
2.3 Napomenutí
Napomenutí je mírnější forma trestu.
2.4 Odejmutí bodů
2.4.1 Trest odejmutí bodů je alternativou k zastavení sportovní činnosti družstva na určitý počet utkání. Družstvu
lze odebrat maximálně tolik bodů, kolik by jich mohlo v těchto utkáních teoreticky získat.
2.4.2 Místo vyhlášení kontumačního výsledku lze proviněnému družstvu odejmout body i za již sehrané utkání a
to i v případě, že toto utkání prohrálo.
2.4.3 Odebrané body se družstvu odečítají z celkové tabulky pořadí družstev.
2.5 Zastavení sportovní činnosti

2.5.1 Trest zastavení sportovní činnosti jednotlivce je možno uložit nejvýše na devět měsíců. Provinilec se nesmí
účastnit žádných soutěží a akcí pod záštitou BS. kuželkářského svazu.
2.5.2 Trest zastavení sportovní činnosti lze vyslovit také jen pro případ reprezentace a mezinárodních
sportovních styků. K udělení tohoto trestu je třeba souhlasné stanovisko VV ČMKS.
2.5.3 Trest zastavení sportovní činnosti lze uložit družstvu či oddílu nejvýše na tři mistrovská utkání. V této době
se nesmí zúčastnit ani mezinárodních či jiných utkání.
2.6 Zastavení výkonu funkce
2.6.1 Trest zákazu výkonu funkce lze uložit nejvýše na dobu jednoho roku.
2.6.2 Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, rozhodčím, vedoucím družstev a jiným osobám
pověřeným obdobnými funkcemi.
2.6.3 Trest zákazu výkonu funkce nelze použít pro výkon funkce člena voleného orgánu.
2.6.4 Přestupek voleného funkcionáře projednává orgán, kterým byl do funkce zvolen.
2.7 Zrušení registrace
2.7.1 Zrušit registraci lze jen těm jednotlivcům, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění.
2.7.2 K udělení tohoto trestu je třeba souhlasné stanovisko VV ČMKS.
2.7.3 Požádá-li provinilec opět o registraci, rozhodne o jeho žádosti VV ČMKS.
2.8 Peněžitý trest
2.8.1 Peněžitý trest lze jednotlivci uložit nejvýše v částce 1 000 Kč za obzvlášť závažné porušení povinností
nebo za opakované provinění.
2.8.2 Kolektivům lze uložit peněžitý trest až do výše 10 000 Kč.
2.9 Uzavření kuželny
2.9.1 Trest uzavření kuželny lze uložit nejvýše na tři utkání, která by potrestané družstvo mělo jinak na své
kuželně sehrát.
2.9.2 Při udělení trestu stanoví disciplinární orgán, na která družstva oddílu se trest vztahuje.
2.9.3 Družstvo, které je potrestáno uzavřením kuželny, musí v době trestu nastoupit k utkáním na jiné kuželně.
Může k tomu použít i kuželnu soupeře, ale bez možnosti, že případná odveta by se pak hrála na jeho
domácí kuželně.
Náklady spojené s konáním utkání na jiné kuželně hradí potrestaný oddíl.
2.10 Vyloučení družstva ze soutěže
2.10.1 Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvlášť závažné a ojedinělé porušení Pravidel a Soutěžního
řádu a ostatních předpisů kuželkářského svazu nebo v případě opakování provinění, za které již byl trest
uložen.
2.10.2 Vyloučené družstvo lze přeřadit až o dva stupně pro následující soutěžní ročník.

Čl. 3
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů
3.1 Projedná-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění, vysloví trest za nejtěžší a k
ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti.
3.2 Při výměře trestu se přihlédne jako k polehčujícím okolnostem, zejména k tomu, že provinilec:
 byl vyprovokován,
 před proviněním se choval řádně,
 nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil,
 projevil upřímnou lítost,
 sám oznámil provinění, kterého se dopustil,
 napomáhal účinně pří objasňování svého provinění.
3.3 Při výměře trestu se přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem, zejména k tomu, že provinilec:

 se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě,
 se dopustil provinění pod vlivem alkoholu,
 se dopustil provinění jako funkcionář,
 svedl k provinění jiného,
 se dopustil provinění krátce za sebou opakovaně,
 se zároveň dopustil trestného činu.
3.4 U termínovaných disciplinárních trestů se určuje délka trestu údajem, kterým dnem začíná a končí. Údaj
obsahuje také přesné označení trestu.
V případě zastavení sportovní činnosti lze trest určit počtem mistrovských utkání či kol, na které se
tento zákaz vztahuje.
3.5 Za jedno disciplinární provinění lze uložit jen jeden trest.

Čl. 4
Podmíněné uložení trestu
4.1 Pokud disciplinární orgán dospěje k závěru, že již pohrůžka přiměje provinilce ke zjednání nápravy, může
trest udělit podmínečně.
4.2 Podmínečně lze udělit následující tresty:
 zastavení sportovní činnosti jednotlivci či kolektivu;
 zastavení výkonu funkce;
 peněžitý trest jednotlivci či kolektivu;
 uzavření kuželny.
4.3 Trest zastavení sportovní činnosti či výkonu funkce lze podmínečně odložit pouze v případě, že se nejedná o
trest delší než tři měsíce.
4.4 Peněžitý trest lze podmínečně odložit celý nebo jen jeho část.
4.5 Zkušební doba se stanovuje v rozsahu tří měsíců až jednoho roku.
4.6 Jestliže se provinilec ve zkušební době proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než
napomenutí, vykoná se dodatečně také podmíněně uložený trest.

Čl. 5
Disciplinární orgány
5.1 O disciplinárních proviněních podle bodu 1.1, odst. a) rozhoduje výbor kuželkářského oddílu.
5.2 O disciplinárních proviněních podle bodu 1.1, odst. b) a bodu 1.2 rozhodují:
 Disciplinární komise nebo pověřená komise toho svazového orgánu (okresního, oblastního, ČMKS),
který řídí mistrovskou soutěž, v jejímž průběhu k provinění došlo.
 Disciplinární komise nebo pověřená komise okresního (je-li ustaven) nebo oblastního svazu, došlo-li k
provinění v souvislosti s jinou než mistrovskou soutěží.
5.3 Není-li ustavena disciplinární komise nebo pověřená komise, výkonný výbor příslušného svazu ustaví
disciplinární komisi k řešenému případu.
5.4 O disciplinárních proviněních reprezentantů a trenérů reprezentačních družstev, týkajících se reprezentace,
rozhodne VV ČMKS nebo jeho disciplinární komise.
5.5 V pochybnostech, kdo má o provinění rozhodnout, je závazné stanovisko VV ČMKS.

Čl. 6
Postup v disciplinárním řízení – I. instance
6.1 Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak
učinit z vlastního nebo cizího podnětu.
6.2 Zjistí-li disciplinární orgán, že k projednávání je příslušný jiný disciplinární orgán, neprodleně mu věc
postoupí a o této skutečnosti písemně vyrozumí účastníky řízení.
6.3 Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než jeden rok. Promlčecí doba se
neuplatní v případě, že provinění je zároveň i trestným činem.
6.4 O podnětech k zahájení disciplinárního řízení je příslušný orgán povinen rozhodnout co nejrychleji a
postupovat tak, aby zahájené řízení bylo co nejdříve ukončeno.

6.5 Disciplinární orgán je povinen náležitě objasňovat všechny podstatné okolnosti projednávaného případu. Za
tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou sdělit důležité informace a vyžádat si
písemné dokumenty a zprávy i jiné důkazní materiály.
6.6 Provinilec je oprávněn vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou podkladem k jednání a rozhodování
disciplinárního orgánu.
6.7 Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti provinění, rozhodne disciplinární orgán o
uložení trestu.
6.8 Disciplinární řízení se zastaví v případě, kdy se ukáže, že k provinění nedošlo, že provinilec není
registrovaným členem ČMKS nebo že zemřel.
6.9 Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení sportovní činnosti či zákazu výkonu funkce může potrestaný
požádat o prominutí zbytku trestu.
O prominutí rozhoduje na základě žádosti potrestaného disciplinární orgán, který o uložení trestu
rozhodl s konečnou platností.

Čl. 7
Odvolání – II. instance
7.1 Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance může provinilec podat odvolání.
7.2 Příslušnost k odvolání se stanoví takto:
a) o odvolání proti rozhodnutí výboru kuželkářského oddílu rozhoduje členská schůze kuželkářského
oddílu.
b) Proti rozhodnutí jiného disciplinárního orgánu rozhoduje výkonný výbor svazového orgánu, jehož
disciplinární orgán rozhodl v I. instanci.
7.3 Odvolání nemá odkladný účinek.
7.4 Odvolání musí splňovat tyto náležitosti:
a) Podat odvolání je oprávněn jen ten, komu byl uložen v disciplinárním řízení trest. V případě družstva
podává odvolání oddíl.
b) Odvolání je nutno podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu I.
instance.
c) Při podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 400 Kč a kopii dokladu o zaplacení
přiložit k odvolání.
7.5 Odvolání se podává příslušnému odvolacímu orgánu prostřednictvím disciplinárního orgánu
I. instance.
7.6 Disciplinární orgán, který rozhodl v I. instanci, zašle neprodleně po obdržení odvolání všechny písemné
doklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, spolu se svým stanoviskem, odvolacímu orgánu.
7.7 Osoba, která rozhodovala v daném případě, jako člen disciplinárního orgánu I. instance, nesmí rozhodovat
jako člen odvolacího orgánu.
7.8 Odvolací orgán projedná odvolání na nejbližším svém zasedání ode dne doručení všech materiálů týkajících
se případu.
7.9 Odvolací orgán přezkoumá postup a náležitosti rozhodnutí disciplinárního orgánu I. instance. Vychází přitom
z podkladů disciplinárního řízení v I. instanci a v případě potřeby je doplní svým vlastním šetřením.
7.10 Provinilec má právo, požádá-li o to, zúčastnit se na vlastní náklady projednávání svého odvolání před
odvolacím orgánem.
7.11 Odvolací orgán odvolání zamítne, nejsou-li splněny náležitosti k jeho podání dle ustanovení bodu 7.4.
7.12 Odvolací orgán může rozhodnutí I. instance potvrdit, zrušit, změnit rozhodnutí (uložit jiný trest) nebo vrátit
I. instanci k novému projednání.
Pokud odvolací orgán vrátí věc I. instanci k novému projednání, je tato vázána pokyny odvolacího
orgánu.
7.13 Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat.
7.14 Poplatek za odvolání se vrací odvolávajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí I. instance zruší nebo
zmírní trest, resp. vrátí věc zpět k novému projednání I. instanci.
7.15 Odvolací orgán má právo nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí disciplinárního orgánu I.
instance zahájit odvolací řízení z vlastního podnětu, dojde-li k závěru, že rozhodnutí disciplinárního
orgánu I. instance by mělo být zrušeno nebo změněno. Přitom postupuje obdobně podle předchozích
ustanovení s výjimkou placení poplatku dle bodu 7.4, písm. c).

Čl. 8
Jednání disciplinárního orgánu a náležitosti rozhodnutí

8.1 Z jednání disciplinárního orgánu musí být pořízen zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a
závěrech jeho jednání.
8.2 Rozhodnutí disciplinárního orgánu musí být písemné a musí obsahovat výrok o potrestání, stručné
zdůvodnění a poučení o odvolání.
Rozhodnutí se zasílá doporučeně provinilci a příslušnému odvolacímu orgánu, resp. orgánu, který
rozhodoval v I. instanci.

Čl. 9
Evidence disciplinárních trestů
9.1 Disciplinární orgán vede evidenci trestů, které udělil.
9.2 Evidence trestů obsahuje tyto údaje:
 jméno a adresu potrestaného,
 jeho oddílovou příslušnost,
 uložený trest,
 kdo trest uložil,
 kdy byl trest uložen,
 jiné potřebné údaje.

Čl. 10
Odvolání k Rozhodčí komisi ČOV
10.1 Proti každému rozhodnutí orgánu svazu ve věcech použití nedovolených podpůrných prostředků, které je v
rámci svazu konečné, může kterákoliv strana podat odvolání k Rozhodčí komisi ČOV.
10.2 Toto odvolání je třeba podat do 21 dnů od doručení konečného rozhodnutí svazového orgánu.
10.3 Odvolání nemá odkladný účinek na rozhodnutí, proti kterému směřuje. Řízení před Rozhodčí komisí se
koná podle Jednacího řádu této komise a za podání odvolání se vybírá poplatek, jehož výše je stanovena v
Jednacím řádu.
10.4 Proti rozhodnutí Rozhodčí komise ČOV je možno podat dále odvolání k Rozhodčímu soudu pro sport v
Lausanne, Švýcarsko podle řádu tohoto soudu. Rozhodnutí tohoto rozhodčího soudu je konečné.
10.5 Pravomoc řádných soudů ve věcech v tomto článku uvedených je vyloučena.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
11.1 Ruší se platnost Disciplinárního řádu z roku 1998 a všech jeho doplňků a změn, které vydal
Českomoravský kuželkářský svaz.
Tento Disciplinární řád nabývá účinnosti od 1. července 2000.

