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Směrnice  
České kuželkářské asociace 

č. 4/2021 
o schvalování a evidenci rekordů ČR 

(dále jen „směrnice“) 

Preambule 

Tato směrnice vymezuje pravidla pro schvalování rekordů České republiky v kuželkářském sportu a způsob jejich 
evidence. 

Čl. 1 
Věkové kategorie a disciplíny 

(1) Rekordy České republiky se uznávají v disciplínách a věkových kategoriích, které jsou uvedeny v odstavci 2 až 7. 
Ve věkové kategorii žáků a žákyň se rekordy nevedou. 

(2) Rekordy jednotlivců se uznávají v těchto disciplínách a věkových kategoriích:  

• muži a junioři      100, 120 a 200 hs, 

• ženy a juniorky      100 a 120 hs, 

• dorostenci a dorostenky   100 a 120 hs. 

Rekordní výkon jednotlivce musí být docílen v soutěži jednotlivců, dvojic nebo družstev. 

(3) Rekordy jednotlivců v disciplíně sprint (1×40 hs) se uznávají v těchto věkových kategoriích: muži, ženy, junioři, 
juniorky, dorostenci a dorostenky. 

(4) Rekordy jednotlivců v kombinaci se uznávají v těchto disciplínách a věkových kategoriích: 

• muži a junioři      2×100, 2×120, 2×200, 3×120 a 3×200 hs, 

• ženy a juniorky      2×100, 2×120, 3×100 a 3×120 hs, 

• dorostenci a dorostenky   2×100, 2×120, 3×100 a 3×120 hs. 

Rekordní výkon jednotlivce v kombinaci musí být docílen v soutěži, která se podle rozpisu soutěže v této 
disciplíně koná. 

(5) Rekordy tandemů v disciplíně 1×60 hs se uznávají v těchto věkových kategoriích: muži, ženy, junioři, juniorky, 
dorostenci a dorostenky. Pro zařazení tandemu do příslušné věkové kategorie je rozhodující věk staršího z 
hráčů, kteří tvoří tandem. 

Samostatně se evidují i rekordy smíšených tandemů, kde tandem tvoří hráč a hráčka. 

(6) Rekordy dvojic se uznávají v těchto disciplínách a věkových kategoriích:  

• muži a junioři      2×100, 2×120 a 2×200 hs, 

• ženy a juniorky      2×100 a 2×120 hs, 

• dorostenci a dorostenky   2×100 a 2×120 hs, 

• smíšená dvojice všech kategorií  2×100 a 2×120 hs. 

Rekordní výkon dvojice musí být docílen v soutěži dvojic. 

(7) Rekordy družstev se uznávají v těchto disciplínách a věkových kategoriích: 

• muži a junioři      4×120, 6×120 a 6×200 hs, 

• ženy a juniorky      4×120, 6×100 a 6×120 hs, 

• dorostenci a dorostenky   3×100, 3×120, 4×100 a 4×120 hs, 

• družstva všech kategorií   4×100 a 6×100 hs. 
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Rekordní výkon družstva musí být docílen v soutěži družstev.  

(8) Pokud Sportovní řád NBC stanoví nové disciplíny, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 až 7, může VV ČKA 
rozhodnout, že i v této disciplíně se vedou oficiální rekordy České republiky. Toto své rozhodnutí musí vhodným 
způsobem zveřejnit. 

(9) Pro určení věkové kategorie je rozhodující věková kategorie nejstaršího hráče družstva či dvojice a v případě 
jednotlivců věková kategorie samotného hráče. 

Jako seniorský rekord bude označen výkon juniora či dorostence, který se v souladu s příslušnými ustanoveními 
Pravidel ČKA nebo Sportovního řádu NBC zúčastnil soutěže seniorů. 

Jako juniorský rekord bude označen výkon dorostence, který se v souladu s příslušnými ustanoveními Pravidel 
ČKA nebo Sportovního řádu NBC zúčastnil soutěže seniorů či juniorů. 

Čl. 2 
Sportovně technické podmínky  

(1) Za rekordní může být označen jen nejvyšší výkon v příslušné disciplíně a hráčské kategorii, který byl docílen 
v některé mistrovské soutěži řízené krajským kuželkářským svazem, ČKA nebo Sekcí NBC-WNBA. 

(2) Rekordní výkon může být dosažen pouze v soutěži, kterou řídil rozhodčí s minimálně druhou kvalifikační třídou. 

(3) Rekordní výkon může být docílen jen na kuželnách,  

a) zařazených do kvalitativních tříd A nebo B, nebo  

b) schválených pro uznávání národních či světových rekordů Sekcí NBC-WNBA, nebo  

c) v zahraničí, a to pouze při mezinárodní akci po dodatečném uznání kuželny za způsobilou VV ČKA na 
základě zprávy hlavního vedoucího výpravy. 

(4) Podmínky pro zařazování kuželen do kvalitativních tříd upravují Technické předpisy ČKA.     

Čl. 3 
Schvalovací proces 

(1) V případě soutěží řízených krajským kuželkářským svazem nebo ČKA má pořadatel příslušné soutěže za 
povinnost oznámit písemně do jednoho měsíce výkon, který by měl být označen za rekord ČR, sekretariátu ČKA. 
U soutěží řízených Sekcí NBC-WNBA a mezinárodních akcí přechází tato povinnost na hlavního vedoucího 
výpravy na příslušné soutěži či akci. 

Oznámení musí obsahovat: 

a) disciplínu a věkovou kategorii, 

b) místo a datum docíleného výkonu, 

c) jméno a příjmení hráče, v případě dvojice a družstev, jména a příjmení všech členů, 

d) zápis o utkání či zprávu hlavního rozhodčího o výsledcích soutěže opatřené jeho podpisem, 

e) záznam(-y) hodů hráče(-ů) s docíleným výkonem, 

f) body d) a e) se nevyžadují u soutěží řízených Sekcí NBC-WNBA. 

(2) Sekretariát ČKA, po schválení docíleného výkonu jako rekordu České republiky, zašle hráči (hráčům), resp. 
mateřskému oddílu, osvědčení o této skutečnosti a přiměřeným způsobem ji zveřejní. 

Čl. 4 
Evidence rekordů 

Evidenci rekordů vede sekretariát ČKA. 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Jako rekord České republiky v kuželkářském sportu mohou být uznány jen výkony, které byly dosaženy od 
1. ledna 1993. 
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(2) Ustavující rekord u nově zavedených disciplín se vyhlašuje až po skončení soutěžního ročníku, ve kterém se tato 
nová disciplína poprvé v praxi použila. Jako rekord se vyhlásí nejlepší výkon dosažený v celém předcházejícím 
období s omezením, uvedeným v odstavci 1, který splňuje podmínky uvedené v článku 2 a je náležitě 
dokladován dle ustanovení článku 3 odstavec 1. 

(3) Rekordy České republiky schválené a evidované podle Směrnic pro uznávání a evidenci rekordů ČR z let 2000, 
2003 a 2006 se považují za rekordy schválené a evidované podle této směrnice.  

(4) Ruší se platnost Směrnice pro uznávání a evidenci rekordů ČR z 1. září 2016. 

(5) Tato směrnice nabývá účinnost od 1. července 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


