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1. Akce 
Mistrovství světa (zkratka MS) 
a) MS národních týmů 
b) MS jednotlivců ženy/muži 
c) MS U23 
d) MS U18 

 
 

2. Podmínky organizace 
Akce dle bodu 1a) až 1d) se uskuteční jen za účasti minimálně osmi členských svazů 
WNBA. Národní členské svazy, které nepatří k NBC, se mohou zúčastnit dále 
jmenovaných soutěží jednotlivců včetně tandemů.  
 
 

3. Termíny, soutěže 
a) MS národních týmů 

aa) liché roky   21. kalendářní týden 
ab) tým žen  tým mužů 
 

b) MS jednotlivců ženy/muži 
ba) sudé roky  20. kalendářní týden 
bb) Jednotlivci Classic ženy popř. muži 

Jednotlivci Sprint ženy popř. muži 
Tandem mixed (ženy/muži) 
Kombinované hodnocení ženy 
Kombinované hodnocení muži 
Hodnocení národností 

  
c) MS U23 

ca) sudé roky  20. kalendářní týden 
cb) Tým ženy popř. muži 

Jednotlivci Classic ženy popř. muži 
Jednotlivci Sprint ženy popř. muži 
Tandem ženy popř. muži 
Tandem mixed (ženy/muži) 
Kombinované hodnocení ženy 
Kombinované hodnocení muži 
Hodnocení národností 
 

d) MS U18 
da) liché roky  19./20. kalendářní týden 
db) Tým dívky popř. chlapci 

Jednotlivci Classic dívky 
Jednotlivci Classic chlapci 
Jednotlivci Sprint dívky popř. chlapci 
Tandem dívky popř. chlapci 
Tandem mixed (dívky/chlapci) 
Kombinované hodnocení dívky 
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Kombinované hodnocení chlapci 
Hodnocení národností 
 
 

4. Místo konání a časová organizace 
Příslušné místo konání a termín jsou zveřejněny ve výběrovém řízení. Časový 
harmonogram je sestaven po přihlášení účastníků a následně zveřejněn. 
 
 

5. Účast 
5.1. MS národních týmů 

1 ženský tým  1 mužský tým 
 

5.2. MS Jednotlivci ženy/muži 
a) Jednotlivci Classic (64 startovních pozicí) 

Přidělení startovních míst národnostem 
Místo posledního týmu MS  Počet 

1. a 2.    6   

3. a 4.    5 

5. až 8.   4 

9. až 12.   3 

13. až 18.   2 

19. a další   1 

Může být zažádáno o dodatečné startovní pozice, a sice dle řazení nejlepších 
jednotlivých výsledků hráče v soutěži jednotlivců Classic na posledním 
mistrovství světa (hodnocení sestupné a v případě stejného počtu kuželek dle 
bodu 6.3.3 ISO). 

Generovaný počet startovních míst jedné národnosti je omezen na nejvýše 6. 

b) Jednotlivci Sprint (32 startovních pozicí) 
1 atlet za národnost a další atleti (celkem maximálně 3) na startovních pozicích 
přidělených dodatečně dle předchozího MS. 
 

5.3. MS U23 
a) Národní týmy 

1 ženský tým 1 mužský tým 
 

b) Jednotlivci Sprint ženy/muži (32 startovních pozicí) 
1 atlet za národnost a další atleti (celkem maximálně 3) na startovních místech 
přidělených dodatečně dle předchozího MS. 
 

c) Tandem ženy/muži (32 startovních pozicí)  
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2 tandemy za národnost a 1 další tandem (celkem maximálně 3) na startovní 
pozici vylosované pro národnost; při počtu národů >16 se odehraje kvalifikace. 
 

d) Tandem mixed (16 startovních pozicí) 
1 tandem (hráčka a hráč) za národnost a 1 další tandem na startovní pozici 
vylosované pro národnost; při počtu národů >16 se odehraje kvalifikace. 
 

5.4. MS U18 
a) Národní týmy 

1 dívčí tým 
1 chlapecký tým 
 

b) Jednotlivci Sprint (16 startovních pozicí) 
1 atlet za národnost a 1 další atlet (celkem maximálně 2) na startovní pozici 
přidělené dodatečně dle předchozího MS. 
 

c) Tandem (16 startovních pozicí) 
1 tandem za národnost a 1 další tandem (celkem maximálně 2) na startovní 
pozici vylosované pro národnost; při počtu národů >16 se odehraje kvalifikace. 
 

d) Tandem mixed (16 startovních pozicí) 
1 tandem (hráčka a hráč) za národnost a 1 další tandem (celkem maximálně 
2) na startovní pozici vylosované pro národnost; při počtu národů >16 se 
odehraje kvalifikace. 
 

e) Dodatečné ustanovení 
Pokud se do soutěží dle bodu b) a/nebo c) přihlásí více než 13 národností, 
kvóta startovních pozicí se zvyšuje na 32 v příslušné soutěži a maximální 
počet startovních pozicí potom činí 3. 
 

5.5. Podmínky pro účast 
a) Členský svaz nemá právo na účast, pokud nezaplatil příspěvky, poplatky 

včetně přihlašovacího poplatku za tyto akce nebo jiné platby na účet FIQ, 
WNBA a/nebo NBC. 
 

b) Účast je možná jen v případě včasného přihlášení členským svazem 
prostřednictvím přihlašovacího formuláře A (přihláška k účasti s potvrzením o 
splnění podmínek pro start) a přihlašovacího formuláře B (jmenovité přihlášení 
činitelů a atletů, kteří 4 týdny – MS jednotlivců 2 týdny – před začátkem 
soutěže nesmějí být vyměněni – MS se soutěží družstev do 15 atletek a/nebo 
15 atletů – MS jednotlivců do 10 atletek a/nebo 10 atletů).  
 

c) Účast v případě neúplného a/nebo opožděného odevzdání přihlašovacího 
formuláře A a/nebo B (rovněž přihlašovacích poplatků) je možná jen se 
souhlasem prezidenta NBC a po zaplacení pokuty (bod 13.2.2.1 FRO). 
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6. Startovní právo 
Startovní právo mají pouze atleti, kteří 

a) mají státní příslušnost nebo v případě dvojí státní příslušnosti sportovní národnost 
přihlášeného národního svazu a u tohoto mají oprávnění ke hře. 
 

b) během sportovního roku, ve kterém se MS koná, vykonávali výhradně Ninepin 
bowling zastupovaný sekcemi WNBA dle jejich sportovních řádů v soutěžích 
národního svazu. 
 
V případě soutěží Tandem, Tandem mixed a Sprint nemusí být absolvováno 
žádné národní mistrovství. 
 

c) vlastní potvrzení o sportovním lékařském vyšetření dle bodu 7.4 ISO. 
 

d) podepsali prohlášení a dohodu dle antidopingových pravidel WNBA (příloha 2), 
 

e) přísluší oprávněné věkové kategorii dané akce; a to 
ea) MS ženy/muži 
  všechny věkové kategorie – od 16. roku života 
eb) MS U23 
  věková kategorie U23 
  věková kategorie U18 – od 16. roku života 
ec) MS U18 
  věková kategorie U18 
ed) u ea) a eb) na začátku akce dosáhli 16. roku života 
 

f) se u hlavního rozhodčího legitimovali prostřednictvím průkazu hráče nebo 
úředního průkazu. Kancelář NBC sdělí hlavnímu rozhodčímu oprávnění ke hře 
jednotlivých hráčů. 
 
 

7. Přihlašovací poplatek a náklady 
a) Dle Řádu finančních a cestovních nákladů NBC (FRO) musí zúčastněné svazy 

samy hradit náklady na cestu, stravu, ubytování a pobyt své delegace i 
přihlašovací poplatky a případně pokuty. 
 

b) Přihlašovací poplatek je uveden ve výběrovém řízení. Ve věci přihlašovacího 
poplatku obdrží jednotlivé národnosti fakturu, kterou je třeba uhradit v plné výši 
bez srážek bankovních poplatků na účet NBC. Dokud není poplatek zaplacen, 
nemá národnost startovní právo. 
 

c) Dle bodu 14.1.3.3 FRO má každá delegace zaručen volný vstup na akci. 
 

d) Organizátor má možnost na vlastní riziko uspořádat banket. Účast členských 
svazů na banketu není povinná. NBC neshromažďuje ani údaje o účastnících, ani 
nevybírá poplatky za vstupenky. 
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e) S odevzdáním přihlašovacího formuláře A bere příslušný svaz na vědomí, že 
zřizovatel, pořadatel ani organizátor nepřebírá zodpovědnost za zranění nebo jiné 
újmy na zdraví během akce. 
 
 

8. Technická porada a losování 
Technické porady se mohou účastnit vždy dva zástupci delegace a případný tlumočník. 
 
Je-li na akci zapotřebí losování, provádí se na technické poradě. 
 
 

9. Herní úbor 
Pro herní úbor atletů platí pravidla národních týmů (body 7.5 ISO). 
 
Hlavní rozhodčí musí obdržet fotografie herních úborů, které budou použity. 
 
 

10. Doprovodné osoby 
Doprovázení atletů během hry je možné pouze v případě, že doprovodná osoba (atlet, 
trenér) má na sobě sportovní oděv a boty a jeho jméno je poznačeno na startovním lístku 
atleta, kterého má doprovázet. Doprovodná osoba musí patřit k delegaci a – pokud není 
hráčem – být zapsána v přihlašovacím formuláři B. 
 
 

11. Organizace akcí 
11.1. MS národních týmů 

A) Kvalifikace – je-li počet týmů >16 
a) Kvalifikační turnaj bez bodového hodnocení za účasti následujících mužstev. 

aa)  Všechny národní týmy, které se na posledním mistrovství světa 
družstev umístily na 17. a vyšším místě. 

ab) Všechny národnosti, které se mistrovství světa družstev účastní poprvé 
případně týmy z národů, které se posledního mistrovství světa družstev 
neúčastnily.  

ac)  Všechny národnosti, které se na posledním mistrovství světa družstev 
umístily na 16. a nižším místě (15., 14., 13. atd.), dokud není dosaženo 
počtu národních družstev přihlášených dle bodu a) a b).  

 
b) Určení pořadí dle bodu 6.3.3 ISO. 

 
c) První polovina startovního pole je kvalifikována pro zahajovací kolo (skupinová 

fáze) – viz písmeno B). Druhá polovina startovního pole je ze soutěže 
vyřazena. 

B) Zahajovací kolo 

a) 4 skupiny (A až D) po 4 týmech 
Účastníci <16 týmů: 
 od skupiny D  o 1 tým méně 
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aa)  Losování týmů do skupin 
 Skupina I  místo 1 až 4 na posledním MS 
 Skupina II  místo 5 až 8 na posledním MS 
 Skupina III  místo 9 až 12 na posledním MS 
 Skupina IV  místo 13 až 16 na posledním MS 

Z každé skupiny je vylosován tým pro herní skupinu A, herní skupinu 
B, herní skupinu C a herní skupinu D. 

 
ab) Umístění týmů vyplývá ze sestupného pořadí výsledků kuželek (bod 6.3.3 
ISO) z posledního mistrovství světa týmů; a sice 

o místo 1 až 2  výsledek finále 
o místo 3 až 4  výsledky semifinále 
o místo 5 až 8  výsledky čtvrtfinále 
o místo 9 až 16   výsledky zahajovacího kola 

 

Výpočet místa 9 až 16: 

 Součet kuželek – výsledky družstva 

  počet her zahajovacího kola 

b) V každé skupině hraje každý proti každému 
c) Tabulkové hodnocení dle bodu 6.3.1 ISO. 

 

C) Čtvrtfinále (ČF) 

 Hra 1  Skupina A 1 – skupina C 2 

 Hra 2   Skupina B 1 – skupina D 2 

 Hra 3  Skupina C 1 – skupina A 2 

 Hra 4   Skupina D 1 – skupina B 2 

 

D) Semifinále (SF)  

 Hra 1  Vítěz ČF 1 – vítěz ČF 2 

 Hra 2   Vítěz ČF 3 – vítěz ČF 4 

 

E) Finále 

a) Hra   Vítěz SF 1 – vítěz SF 2 
b) O 3. místo se nehraje, takže dvě 3. místa 
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11.2. MS Jednotlivci ženy/muži 
a) Jednotlivci Classic 

aa) V prvním kole hrají všichni hráči/hráčky své série hodů s hodnocením 
kuželek (bod 6.3.3 ISO) jako kvalifikaci. 

ab)  Od druhého kola se hraje systém K.O., nejprve ve formě Místo 1 
kvalifikace proti Místu 32, Místo 2 kvalifikace proti Místu 31, … Místo 
16 kvalifikace proti místu 17. 

ac) Vítězové her K.O. postoupí vždy do dalšího kola, postup se opakuje až 
do finále. 

 
b) Jednotlivci Sprint 

ba)  Startovní pozice 1 až 32 se losují. 
bb)  Hráči stejné národnosti se spolu v prvním kole nesmějí potkat. 
 

c) Tandem Mixed 
ca)  Startovní pozice 1 až 32 se losují. 
cb)  Tandemy stejné národnosti se spolu v prvním kole nesmějí potkat. 
 

d) Neobsazené startovní pozice 
Je-li startovní pozice v zápase neobsazena, druhý hráč postupuje do dalšího 
kola, aniž by hrál. 
 

11.3. MS U23 
a) Družstva 

Rozpis počátečních drah jednotlivých národností je uveden ve startovním 
plánu dle umístění na posledním MS. 
 

b) Jednotlivci Classic 
ba)  Zadává se 24 startovních pozic podle nejlepších výsledků jednotlivců 

ze soutěže týmů v sestupném pořadí. 
bb)  Řazení dle bodu 6.3.3 ISO. 
bc)  Jednotlivé starty ve vzestupném pořadí. 
 

c) Jednotlivci Sprint 
ca) Startovní pozice 1 až 32 se losují. 
cb) Hráči stejné národnosti se spolu v prvním kole nesmějí potkat. 
 

d) Tandem ženy/muži 
da) Startovní pozice 1 až 32 se losují. 
db)  Je-li >16 národností, proběhne nejprve vylosování kvalifikačních her ze 

všech tandemů. 
dc)  Losování startovních pozic 1 až 32 (1. kolo). 
dd) Tandemy stejné národnosti se v prvním kole a případně v kvalifikaci 

nesmějí potkat. 
 

e) Tandem Mixed 
ea) Startovní pozice se losují. 
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eb)  Je-li >16 účastníků, proběhne nejprve vylosování kvalifikačních her ze 
všech tandemů. 

ec)  Losování startovních pozic 1 až 16 (1. kolo). 
ed)  Tandemy stejné národností se v prvním kole nesmějí potkat. 
 

11.4. WM U18 
a) Družstva 

Rozpis počátečních drah jednotlivých národností je uveden ve startovním 
plánu dle umístění na posledním MS. 
 

b) Jednotlivci Classic 
ba)  Zadává se 24 startovních pozic podle nejlepších výsledků jednotlivců 

v soutěži týmů v sestupném pořadí. 
bb)  Řazení dle bodu 6.3.3 ISO. 
bc)  Jednotlivé starty ve vzestupném pořadí. 
 

c) Jednotlivci Sprint 
ca) Startovní pozice 1 až 16 se losují. 
cb) Hráči stejné národnosti se spolu v prvním kole nesmějí potkat. 
 

d) Tandem dívky/chlapci 
da) Startovní pozice 1 až 16 se losují. 
db) Tandemy stejné národnosti se v prvním kole a případně v kvalifikaci 

nesmějí potkat. 
 

e) Tandem Mixed 
ea) Startovní pozice 1 až 16 se losují. 
eb) Tandemy stejné národnosti se v prvním kole a případně v kvalifikaci 

nesmějí potkat. 
 

f) Dodatečné ustanovení se zohledněním bodu 5.4 
Přihlásí-li se do soutěže k bodu c) a/nebo d) více než 13 národností, kvóta 
startovních pozic v příslušné soutěži se zvýší na 32 startujících hráčů, což 
vyžaduje i jedno odehrané kolo navíc. 
 
 

12. Organizace 
12.1. MS národních týmů 

A) Kvalifikace 
a) Herní dráhy a doba hry dle startovního plánu. 
b) Předložit sestavu týmu hlavnímu rozhodčímu dle bodu 8.3 ISO. 
c) Každý ze šesti hráčů družstva odehraje 1 x 120 hodů kombinovaně (4 dráhy x 

30 hodů) na čtyřech různých drahách. 
d) Střídání drah dle bodu 5.3.4.2 ISO. 
e) Náhradníci dle bodu 8.5 ISO. 
f) Výsledek týmu je dán součtem výsledků jeho šesti hráčů. 
g) Pořadí dle bodu 6.3.3 ISO. 
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h) První polovina startovního pole je kvalifikována pro zahajovací kolo (skupinová 
fáze). 

B) Zahajovací kolo, čtvrtfinále až finále 
a) Herní dráhy, doba hry a počáteční dráhy, „domácí tým“ a „hostující tým“ 

soutěže dle startovního plánu. 
b) Střídání drah dle bodu 5.3.4.2 ISO. 
c) Předložit sestavu týmu hlavnímu rozhodčímu dle bodu 8.3 ISO. 
d) Každý ze šesti hráčů týmu odehraje 1 x 120 hodů kombinovaně (4 dráhy x 30 

hodů) na čtyřech různých drahách. 
e) Náhradníci dle bodu 8.5 ISO. 
f) Hodnocení hry dle bodu 6.3.1 ISO. 
g) Sudden Victory (SV) ve čtvrtfinále, semifinále a finále. 
h) Pokud hra skončí dle písmene g) se 

4 : 4 body za družstvo (MaP) a 
12 : 12 setovými body (SaP), 
musí se hrát Sudden Victory. 

i) Hra na čtyřech drahách 
1 hráči 5 a 6 každého družstva 
2 hrají na naposledy používaných drahách 
3  vždy 3 hody se součtem kuželek 
4 vyšší počet kuželek vyhrává 
5 při stejném počtu kuželek: střídání dráhy 
 (jen na dvou naposledy používaných drahách) 
6 opakování od bodu 3 až do určení vítěze dle bodu 4  

 
12.2. MS Jednotlivci ženy/muži 

a) Jednotlivci Classic 
aa) Herní dráhy, doba hry a počáteční dráhy hry dle startovního plánu. 
ab)  Hraje se k kvalifikaci bez bodování a poté systémem K.O. hráč proti 

hráči dle startovního plánu. 
ac) Každý hráč odehraje v kole 1 x 120 hodů kombinovaně (4 série hodů x 

30 hodů) na čtyřech různých drahách. 
ad) Střídání drah se řídí bodem 5.3.4.2 ISO. 
ae) Hodnocení sérií hodů dle bodu 6.3.3 ISO. 
 Hodnocení každé odehrané série hodů 
  hráč proti hráči 
 Počet kuželek > počet kuželek 
   1 setový bod  0 setových bodů 
 Počet kuželek = počet kuželek 
   0,5 setového bodu 0,5 setového bodu 
af) Vítězem hry je 
 Hráč s 2,5 nebo více setovými body. 
 V případě stejného počtu setových bodů (2:2) hráč s více kuželkami. 

V případě stejného počtu setových bodů a stejného počtu kuželek 
potom  vítěz „Sudden Victory“ na naposledy používaných drahách. 

ag) Sudden Victory 
 1 = 3 hody se součtem kuželek 
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 začíná levá dráha, poté pravá 
 při druhém hodu opět nejprve vlevo, pak vpravo 
 při třetím hodu opět nejprve vlevo, pak vpravo 

 2 = vyšší počet kuželek vyhrává 
 3 = v případě stejného počtu kuželek proběhne střídání drah 
 (jen na dvou naposledy používaných drahách) 
 4 = opakování od bodu 1 až po určení vítěze dle bodu 2 
 

b) Jednotlivci Sprint 
ba) Herní dráhy, doba hry a počáteční dráhy dle startovního plánu. 
bb) Hraje se systémem K.O., hráč proti hráči dle startovního plánu. 
bc)  Každý hráč v odehraje v kole 1 x 40 hodů kombinovaně (2 série hodů x 

20 hodů) na dvou drahách. 
bd) Střídání drah se soupeřem po jedné sérii hodů. 
be) Hodnocení dvou sérií hodů dle bodu 6.3.1 ISO 
 Počet kuželek > počet kuželek 
   1 setový bod  0 setových bodů 

s výhradou: při stejném počtu kuželek se hraje Sudden Victory (SV), 
1 hod na naposledy používané dráze 
Počet kuželek SV > počet kuželek SV 
  1 setový bod  0 setových bodů 
Začíná hráč na levé dráze 
Pokud opět následuje stejný počet kuželek, opakuje se bez střídání 
drah až do rozhodnutí. 
Druhé SV začíná hráč na pravé dráze a v případě dalšího SV se 
začátek vždy střídá. 

  bf) Vítězem hry je 
    hráč se 2 setovými body nebo 

vítěz „Sudden Victory“ na naposledy používaných drahách, v případě 
stejného počtu setových bodů (1:1): 

  bg) Sudden Victory 
   viz výše bod 12.2 písmeno ag) 
 

c) Tandem Mixed 
ca) Herní dráhy, doba hry a počáteční dráhy hry dle startovního plánu. 
cb) Hraje se systémem K.O., tandem proti tandemu dle startovního plánu. 
cc) Každý tandem ode hraje v kole 1 x 60 hodů kombinovaně (2 série hodů 

x 30 hodů) na dvou drahách. 
cd) První sérii hodů začíná hráč. 
 Druhou sérii hodů začíná hráčka. 
ce) Po odehrání koule odebere hráč další kouli pro svého partnera a předá 

mu ji. Ten provede totéž. 
cf) Střídání drah se soupeřem po jedné sérii hodů. 
cg) Hodnocení dvou sérií hodů dle bodu 6.3.1 ISO 
 Počet kuželek > počet kuželek 
    1 setový bod  0 setových bodů 
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 s výhradou: v případě stejného počtu kuželek následuje Sudden 
Victory (SV), 1 hod na naposledy používané dráze 

 Počet kuželek SV > počet kuželek SV 
    1 setový bod  0 setových bodů 
 Začíná tandem na levé dráze. 
 Tandem se sám rozhodne, který z hráčů provede hod v 1. SV. 
 V případě opětovné remízy se bez střídání drah, ale se střídáním hráčů 

v rámci tandemu opakuje hra až do rozhodnutí. 
 Druhé SV začíná druhý hráč tandemu na pravé dráze, a pokud 

proběhnou další SV, střídají se vždy jak začátek, tak hráči tandemu. 
ch) Vítězem hry je 
   hráč se dvěma setovými body nebo 
 vítěz „Sudden Victory“ na naposledy používaných drahách, v případě 

stejného počtu setových bodů (1:1). 
ci) Sudden Victory 
 1 = 2 hody se součtem kuželek 

(každý atlet jeden hod) 
začíná levá dráha, poté pravá 
u druhého hodu opět nejprve levá, poté pravá 

 2 = vyšší počet kuželek vyhrává 
 3 = v případě stejného počtu kuželek se střídají dráhy 
 4 = opakování od bodu 1 až po určení vítěze dle bodu 2 
 

d) Kombinované hodnocení 
da) Součet nejlepších výsledků ze soutěží „Jednotlivci Classic“ a 

„Jednotlivci Sprint“. 
db) Pořadí dle bodu 6.3.3 ISO. 

 
e) Hodnocení národů 

ea) Poklad: Řazení (všech soutěží) dle medailí (zlatá, stříbrná, bronzová) a 
umístění do 16. místa. Hodnotnější medaile/vyšší umístění mají principiálně 
přednost. 
 

12.3. MS U23 a MS 18 
a) Družstva 

aa) Herní dráhy a doba hry dle startovního plánu. 
ab) Předložit sestavu týmu hlavnímu rozhodčímu dle bodu 8.3 ISO. 
ac) Každý ze šesti hráčů týmu odehraje 1 x 120 hodů kombinovaně 

(4 dráhy x 30 hodů) na čtyřech různých drahách. 
ad) Střídání drah dle bodu 5.3.4.2 ISO. 
ae) Náhradníci dle bodu 8.5 ISO. 
af) Výsledek družstva je dán součtem výsledků jeho šesti hráčů. 
ag) Pořadí dle bodu 6.3.3 ISO. 
ah)  Vítězí družstvo na 1. místě 
 

b) Jednotlivci Classic 
ba) Herní dráhy a doba hry dle startovního plánu a kvalifikace. 
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bb) Každý hráč odehraje 1 x 120 hodů kombinovaně (4 dráhy x 30 hodů) 
na čtyřech různých drahách. Celá soutěž se hraje na všech drahách. 

bc)  Střídání drah dle bodu 5.3.4.2 ISO. 
bd) Hodnocení finále začíná NULOU. 
be) Pořadí dle bodu 6.3.3 ISO. 
bf) Vítězí atlet na 1. místě. 
 

c) Jednotlivci Sprint 
ca)  Herní dráhy, doba hry a počáteční dráhy hry dle startovního plánu. 
cb) Hraje se systémem K.O., hráč proti hráči dle startovního plánu. 
cc) Každý hráč odehraje v kole 1 x 40 hodů kombinovaně (2 série hodů x 

20 hodů) na dvou drahách. 
cd) Střídání drah se soupeřem po jedné sérii hodů. 
ce)  Hodnocení dvou sérií hodů dle bodu 6.3.1 ISO 
 Počet kuželek > počet kuželek 
    1 setový bod  0 setových bodů 
 s výhradou: při stejném počtu kuželek se hraje Sudden Victory (SV), 

1 hod na naposledy používané dráze 
 Počet kuželek SV > počet kuželek SV 
    1 setový bod  0 setových bodů 
 Začíná hráč na levé dráze 
 V případě opětovné remízy se bez střídání drah pokračuje až do 

rozhodnutí. 
 Druhé SV začíná hráč na pravé dráze a při dalším SV se začátek vždy 

střídá. 
cf) Vítězem hry je 
   hráč se 2 setovými body nebo 
 vítěz „Sudden Victory“ na naposledy používaných drahách, v případě 

stejného počtu setových bodů (1:1): 
cg) Sudden Victory 
 1 = 3 hody se součtem kuželek 

začíná levá dráha, poté pravá 
při druhém hodu opět nejprve levá, poté pravá 
při třetím hodu opět nejprve levá, poté pravá 

 2 = vyšší počet kuželek vyhrává 
 3 = při stejném počtu kuželek se střídají dráhy 
 4 = opakování od bodu 1 až do určení vítěze dle bodu 2 
 

d) Tandem ženy/muži/smíšený 
da) Herní dráhy, doba hry a počáteční dráhy hry dle startovního plánu. 
db) Hraje se systémem K.O., tandem proti tandemu dle startovního plánu. 
dc) Každý tandem odehraje v kole 1 x 60 hodů kombinovaně (2 série hodů 

x 30 hodů) na dvou drahách. 
dd) Určení začínajícího hráče je libovolné, s výjimkou smíšené hry: 
 První sérii hodů začíná hráč 
 Druhou sérii hodů začíná hráčka 
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de) Po odehrání koule odebere atlet další kouli pro svého partnera a předá 
mu ji. Ten provede totéž. 

df)  Střídání drah se soupeřem po jedné sérii hodů. 
dg) Hodnocení dvou sérií hodů dle bodu 6.3.1 ISO 
 Počet kuželek > počet kuželek 
    1 setový bod  0 setových bodů 
 Tandem na levé dráze začíná. 
 Tandem se sám rozhodne, který z hráčů provede hod v 1. SV. 

 V případě další remízy se opět pokračuje bez střídání drah, ale se 
střídáním hráčů v rámci tandemu až do rozhodnutí. 
 Druhé SV začíná druhý hráč tandemu na pravé dráze a v případě 
dalších SV se začátek i hráč tandemu vždy střídají. 

dh) Vítězem hry je 
   hráč se 2 setovými body nebo 

 vítěz „Sudden Victory“ na naposledy používaných drahách, v případě 
stejného počtu setových bodů (1:1). 

di) Sudden Victory 
 1 = 2 hody se součtem kuželek 

(každý z atletů jeden hod) 
levá dráha začíná, poté pravá dráha 
u druhého hodu opět nejprve levá, poté pravá 

 2 = vyšší počet kuželek vítězí 
 3 = v případě stejného počtu kuželek se střídají dráhy 
 4 = opakování od bodu 1 až do určení vítěze dle bodu 2 
 analogicky dle dg) 
 

e) Kombinované hodnocení 
ea) Součet nejlepších výsledků ze soutěží „Družstva“ a „Jednotlivci 

Classic“ 
eb) Pořadí dle bodu 6.3.3 ISO 
 

f) Hodnocení národností 
fa) Podklad ea) podklad: Řazení (všech soutěží) dle medailí (zlatá, stříbrná, 
bronzová) a umístění do 16. místa 
Hodnotnější medaile/vyšší umístění mají principiálně přednost. 
 
 

13. Vítězný titul 
 Mistr světa (rok) 
 Národní tým 
 Jednotlivci Classic 
 Jednotlivci Sprint 
 Tandem Mixed 
 Kombinace 
Ženy   Muži 
U23 ženy   U23 muži 
U18 dívky   U18 chlapci 
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 Mistr světa (rok) 
 Tandem 

U23 ženy   U23 muži 
U18 dívky   U18 chlapci 
 
 Vítěz národního hodnocení (rok) 
Ženy   Muži 
U23 ženy   U23 muži 
U18 dívky   U18 chlapci 
 

14. Ocenění 
Ocenění vítězů se dle organizačního protokolu NBC provádí bezprostředně po ukončení 
soutěží. 
a) Národní týmy 
Ženy/muži, U23, U18 (U18 v závorce) 
aa) Příslušný vítěz obdrží 
 1 putovní pohár s minipohárem (ženy/muži) 
 10 (6) zlatých medailí  11 (6) diplomů 
 1 zlatý týmový odznak v pouzdře 
ab) Příslušný tým umístěný na druhém místě obdrží 
 10 (6) stříbrných medailí 11 (6) diplomů 
 1 stříbrný týmový odznak v pouzdře 
ac) Příslušný tým umístěný na třetím místě *) obdrží 
 10 (6) bronzových medailí 11 (6) diplomů 
 1 bronzový týmový odznak v pouzdře 
 *) Ženy/muži vždy 2, 
   protože o 3. místo se nehraje. 
 
b) Jednotlivci Classic, Jednotlivci Sprint, Kombinace ženy/muži, U23, U18 
ba) Příslušný vítěz obdrží 
 1 zlatou medaili  1 diplom 
bb) Příslušný hráč umístěný na druhém místě obdrží 
 1 stříbrnou medaili  1 diplom 
bc) Příslušní hráči umístění na třetím místě *) obdrží 
 1 bronzovou medaili  1 diplom 
 *) Jednotlivci Sprint a Jednotlivci Classic vždy 2, 
    protože o 3. místo se nehraje. 
 
c) Tandem, Mixed ženy/muži, U23, U18 
ca) Příslušný vítěz obdrží 
 2 zlaté medaile  2 diplomy 
cb) Příslušný tandem umístěný na druhém místě obdrží 
 2 stříbrné medaile  2 diplomy 
cc) Příslušné tandemy umístěné na třetím místě *) obdrží 
 2 bronzové medaile  2 diplomy 
 *) vždy 2, protože o 3. místo se nehraje. 
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d) Národní hodnocení Ženy/muži, U23, U18 
da) Příslušný hráč umístěný na 1. místě obdrží 1 diplom 
db) Příslušný hráč umístěný na 2. místě obdrží 1 diplom 
dc) Příslušní hráči umístění na 3. místě obdrží 1 diplom 
 
 

15. Antidoping 
Dle směrnic IOC, WADA a Antidopingových předpisů WNBA (WADR) je doping přísně 
zakázán. Pokud je během soutěžní kontroly zjištěno porušení Antidopingových předpisů 
WNBA, dosažené výsledky se anulují a případně jsou odebrány medaile. Podle článku 9 
až 12 WADR jsou uděleny další sankce – napomenutí, výstraha, krátkodobý nebo 
celoživotní zákaz. Zakázané látky se posuzují dle aktuálního dopingového seznamu 
WADA – Seznam zakázaných látek (dohledatelný na www.wada-ama.org). 
 
Národnímu svazu se odevzdávají dopingová prohlášení a dohody dle přílohy 2 WADR 
(viz přílohy k výběrovému řízení), které hráči a činitelé musejí podepsat, a ty se společně 
s přihlašovacím formulářem B odesílají kanceláři NBC. To ovšem pouze v případě, že 
hráč nebo činitel ještě žádné podobné prohlášení nepodepsal a NBC je nemá k dispozici. 
Podepsaná příloha, kterou má NBC k dispozici, je podmínkou pro udělení práva na 
účast.  
 
Pokud by se během akce objevilo podezření, že sportovci požili látky, které jsou 
zakázány, a/nebo překročili povolenou hranici alkoholu v krvi, musí rozhodčí soud 
přikázat lékařskou prohlídku. Příslušný sportovec je povinen se jí podrobit. Totéž platí i 
pro předem neoznámené dopingové kontroly, které vyvstanou během akce. Pokud 
sportovec odmítá, je toto chování chápáno jako porušení Antidopingových předpisů 
WNBA a je třeba přistoupit k úkonům, které jsou v nich popsány. 
 
Hranice pro dopingový přestupek během soutěže činí 0,1 g/L a v následujícím čase 
nesmí být překročena. 
Začátek: 
  12 hodin před začátkem soutěže 
Konec: Po ukončení ocenění vítězů 
  nebo 
  po vyloučení ze soutěže 
 
Hodnoty se určují pomocí dechové zkoušky a/nebo rozborem krve. 
 
V případě nedodržení výše zmíněných předpisů sportovec ztrácí právo další účasti na 
akci. 
 
 

16. Námitka 
Námitku musí vedoucí delegace, jeho zástupce nebo atlet podat ihned a písemně 
hlavnímu rozhodčímu, a to se současným uhrazením poplatku za námitku dle bodu 
13.3.2 FRO (100,00 EUR). Pokud rozhodčí soud námitce vyhoví, poplatek za ni bude 
vrácen. Pokud rozhodčí soud námitku zamítne, poplatek propadá ve prospěch NBC. 
V ostatních případech se proces řídí Právním a jednacím řádem NBC.  
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17. Národní vlajka 
Každý tým je povinen přivézt svoji národní vlajku a případě potřeby ji předat 
organizátorovi.  
Velikost vlajky: Pro umístění v hale 2 m. 
 
 

18. Organizace 
Organizační postup určuje NBC ve spolupráci s pořadatelem. Detaily jsou oznámeny na 
technické poradě. Časový harmonogram je sestaven, jakmile NBC obdrží všechny 
přihlášky. 
 
 

19. Mediální zprávy 
Tištěná média 
Reportéři tištěných médií se musejí přihlásit u pořadatele a legitimovat se oficiálním 
novinářským průkazem. Pořadatel reportéra akredituje, zaeviduje jeho legitimační údaje 
(jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu) a vydá novinářské povolení. 
 
Reportéři, kteří patří k delegaci registrované u NBC, mohou být dle odstavce 1 uznáni 
jako reportéři a obdržet novinářské povolení pouze po akreditaci 
pořadatelem/organizátorem.  
 
Audiovizuální média 
O udělení práv k obrazovému a zvukovému přenosu akce popř. soutěže (televize, 
rozhlas, internet, mobil) rozhoduje výhradně pořadatel NBC.  
 
 

20. Nabytí platnosti 
a) Tato prováděcí pravidla vstupují v platnost s účinností od 01.07.2014. 
b) Všechna prováděcí pravidla „Mistrovství světa NINEPIN národních mužstev a 

jednotlivců – ženy / muži / U23 / U18“ (verze 1.xx až 4.xx) vydaná před touto 
verzí (5.00) po 30.06.2014 pozbývají platnosti.  
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Vzor 

 

 


