
Pojede vlak World-Bowlingu bez vagonu kuželek? 
ABU DHABI (NBC prezident Siegfried Schweikardt). Ve světě kuželkářského sportu 
dochází během roku k významným strukturálním změnám. Podle nich nebude v 
původní podobě existovat zastřešující svaz FIQ založený již v roce 1952 v Hamburku 
pro bowling (Tenpin / WTBA) a Asfalt / CLASSIC, nůžky a drážky (kuželky / WNBA). 
Prezident NBC Siegfried Schweikardt popisuje s tím spojené nálady a přidružené jevy a 
konfrontuje nás se složitostí vznikajících problémů: 

Sportovní sdružení »World Bowling« – což je nově pojmenovaná bývalá organizace World 
Tenpin Bowling Association (WTBA) v rámci světové zastřešující asociace Fédération 
international des Quilleurs (FIQ) – půjde podle mých pozorování vlastní cestou. Marné a léta 
trvající společné úsilí o zařazení do olympijského programu by mělo být nyní, jak se zdá, 
zaměřeno jednoznačně a zřetelně pouze na disciplínu bowlingu. Již na kongresu »World 
Bowling« (WTBA) v roce 2013 v Las Vegas, Nevada, byly pro to nastaveny výhybky. 
Označení WTBA bylo zrušeno a byl zaveden nový název »World Bowling«. To byl první 
krok. Vedle toho obíhaly zvěsti, že v nově navržené struktuře »World Bowlingu« už pro náš 
stále existující Světový sportovní svaz kuželek (WNBA) není připraven žádný prostor. 

K jakým  nepříjemným vedlejším účinkům došlo v souvislosti se žádoucí restrukturalizací 
našich kuželkářských struktur v nedávné minulosti? Na schůzi prezidia WNBA 30. listopadu 
2013 ve Stuttgartu bylo v předstihu představeno nové logo WNBA a navrženo a schváleno 
přejmenování WNBA na »World Bowling Ninepin«. Také se zavedla bez vědomí sekce 
klasických kuželek (NBC) nová vlajka a byla prezentována na Světovém poháru NBC v 
Koblachu (Rakousko). Je zřejmé, že tento postup souvisí s událostmi v Las Vegas, ale ve 
zprávě bývalého prezidenta Ludwiga Kocsise (Rakousko) o kongresu v Las Vegas to nebylo 
zmíněno. Kvůli pověstem a zvláštní náladě na zasedání předsednictva FIQ 15. prosince 2014 
v Abú Dhabí (ARE), jsem se obrátil na prezidenta Evropské zóny bowlingu Addie Opheldera 
a od něho musel vzít na vědomí postup »World Bowlingu«. 

Poté bylo předsednictvo od World Bowlingu pověřeno podniknout kroky ke sloučení s FIQ 
a vypracovat je k usnesení až do kongresu 2015 v Abú Dhabí. To se stalo a od 07.09.2015 je 
také »World Bowling Ninepin« (WNBA) oficiálně informováno. K dispozici jsou upravené 
stanovy, a také samostatný dopis od prezidenta »World Bowlingu« (FIQ). Protože nebyla 
dodržena lhůta k pozvání na kongres, měl by se předtím svolat mimořádný kongres. Proti 
tomuto postupu hlasovali dva oprávnění (ještě) proti. Určitě se tím nezvrátí potřebná 
dvoutřetinová většina. V revidovaných stanovách »World Bowlingu« je v článku 1.5.10 
uvedeno: My, »Kuželky«, bychom měly být pod záštitou »World Bowlingu«, nezávisle řídit 
náš sport a jeho organizaci a neodvádět »World Bowlingu« žádné finanční prostředky.  

Inu dobrá, ale neměli bychom dostávat ani žádné příspěvky. KUŽELKY by kromě toho 
neměly mít žádná členská práva a povinnosti. Mimoto jsou podobně omezující články 1.4.5 a 
1.4.9, podle nichž se smíme účastnit s maximálním počtem tří zástupců na jednání Kongresu 
bez hlasovacích práv. Naděje ještě žije, protože »World Bowling Ninepin« (WNBA) 
předložila na poslední kongres FIQ 14./15. prosince 2015 v Abu Dhabi – viz také termínový 
kalendář – vlastní návrhy. Zda v této důležité otázce ještě najdeme pochopení, je zatím ve 
hvězdách. Naše iniciativa ale v každém případě stojí za to. Co zůstává i v nejhorším případě 
za těchto podmínek, je, že z připojení k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV), nebo 
alespoň to není v úmyslu, nás nechtějí výslovně vyloučit. 

Moje shrnutí dojmů k danému stavu: World Bowling je pod silným tlakem. Chceme a 
doufáme, že bude také připojen vagon s »World Bowling Ninepin«. Společně jsme v každém 
případě všichni silnější! A také kuželkářský život jde dál: s novými vlajkami, emblémy, 
diplomy a hlavičkovými dopisy již od 1. ledna 2016. Brzo to budou relikvie z dávných dob a 
v současné podobě již nebudou použitelné. 
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