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Úvod 
V sekci NINEPIN BOWLING CLASSIC ve WNBA (NBC) vykonávají NINEPIN BOWLING 
rovnoprávně ženy i muži. Pro lepší čitelnost a srozumitelnost je v těchto pravidlech 
používán mužský rod, např. tedy atlet, bez ohledu na to, zda se příslušné aktivity týkají 
i atletek.  
V NBC působí rovnoprávní oficiální činitelé ženského i mužského pohlaví. Pro lepší 
čitelnost a srozumitelnost je v těchto pravidlech používán mužský rod, např. tedy 
trenér, bez ohledu na to, zda se tyto nebo jiné funkce týkají i ženských činitelek.  
 
 
1. Obecné 
1.1 Tyto předpisy sekce NINEPIN BOWLING CLASSIC ve WNBA (NBC) a odpovídající 

pravidla ve sportovním řádu WNBA regulují sportovní činnosti NBC. Národní členské 
svazy jsou povinny svá pravidla patřičně přizpůsobit. 
 

1.2 Ustanovení tohoto sportovního řádu se řídí nepsanými pravidly férového sportovního 
chování. V tomto smyslu je třeba je vykládat a aplikovat. 
 

1.3 Tyto předpisy jsou závazné pro všechny národní sportovní kluby Ninepin Bowling 
Classic evidované v NBC a jejich odnože a platí pro všechny mezinárodní akce i 
národní kvalifikační soutěže, ze kterých se vybírají účastníci mezinárodních akcí.  
 

1.4 Za dodržování těchto pravidel zodpovídá prezidium NBC a prezidia a příslušní činitelé 
národních sportovních klubů Ninepin Bowling Classic.  
 

1.5 Změny či doplnění těchto předpisů a zásadní rozhodnutí týkající se sportovních 
událostí (pořádání akce, doba trvání, způsob hry, přidělení startovních míst) mohou být 
přijaty pouze na konferenci NBC. Návrhy mohou podávat národní členské svazy a 
prezidium NBC. 
 

1.6 Kromě rozhodnutí z bodu 1.5 je prezidium oprávněno vydat i prováděcí pravidla pro 
následující body: 
a) Zadání a organizace akcí 
b) Mistrovství světa národních družstev a jednotlivců (ženy/muži), U23, U18 
c) Světový pohár jednotlivců ženy/muži, U23, U18, U14 
d) Poháry klubových družstev ženy/muži 
e) Liga šampionů Ninepin Classic klubových družstev ženy/muži 
f)   Soutěže mezi jednotlivými členskými svazy 
g) Turnaje světového žebříčku a světový žebříček 

 
1.7 Národní sportovní kluby Ninepin Bowling Classic musejí své předpisy přizpůsobit těmto 

ustanovením. Mimo to mají právo vydat dodatečná pravidla, která ovšem nesmějí být 
v rozporu s Mezinárodním sportovním řádem NBC. 
 

1.8 Podmínky pro účast na sportovní akci NBC, které byly přijaty konferencí a zaneseny do 
těchto předpisů, musejí být dodržovány a mohou být změněny pouze na konferenci 
popř. prezidiem dle bodů 1.5 a 1.6. 
 
 

2. Antidoping 
2.1 Aplikace antidopingových předpisů WNBA 

Antidopingové předpisy WNBA (WADR) jsou pro NBC, národní sportovní kluby Ninepin 
Bowling Classic a jejich odnože závazné a musejí být dodržovány zejména s ohledem 
na PROHIBITED LIST (seznam zakázaných látek), který zveřejnila WADA. 
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2.2 Dohoda se sportovci a činiteli 
Na mezinárodních akcích pořádaných NBC může být členům delegace národních 
sportovních klubů Ninepin Bowling Classic povolena účast jen v případě, že poskytli 
národnímu klubu i NBC (kopie) podepsaný dokument 1 ISO NBC. 

 
 
2.3 International Registered Testing Pool 

WNBA provozuje International Registered Testing Pool (IRTP) pro Ninepin Bowling 
Classic. Tento IRTP eviduje všechny sportovce a sportovkyně dle kritérií stanovených 
WADR. 
Národní kluby jsou povinny poskytnout WNBA k dispozici potřebné údaje sportovce 
přiřazeného k IRTP (NBC-ID-číslo, křestní jméno a příjmení, datum narození, adresu 
bydliště, e-mail, telefon a fax). 
Atleti přiřazení k IRTP jsou povinni každé čtvrtletí s předstihem oznámit WNBA svá 
denní místa pobytu a v případě potřeby je změnit případně podat další informace o 
místě pobytu atd. V jiných situacích a zejména při zanechání hlášení či podávání 
nesprávných informací se odkazuje na WADR.  

 
 
2.4 Dopingové kontroly 

WNBA provádí soutěžní a tréninkové kontroly. Těm se podrobují pouze sportovci, kteří 
příslušejí IRTP-NBC. Řešení situace v případě pozitivních testů, pokuty a náklady (i u 
neproveditelných testů) jsou popsány ve WADR.  

 
 
2.5 Zákaz alkoholu dle seznamu zakázaných látek 

Pro všechny účastníky soutěží (hráči, doprovod atletů, zdravotníci, rozhodčí a další 
osoby přímo spojené s děním v soutěži) platí během soutěže přísný zákaz požívání 
alkoholu.  
Hraniční hodnota alkoholu v krvi pro klasifikaci dopingového přestupku činí dle 
seznamu zakázaných látek WADA 0,1 g/L a v následujícím období nesmí být 
překročena. 
Začátek: 

  12 hodin před začátkem soutěže 
Konec: Po ocenění vítězů 

  nebo 
  po vyloučení ze soutěže 
 

Stanovení hodnoty alkoholu se provádí pomocí dechové zkoušky a/nebo rozboru krve. 
 
 
2.6 Zákaz kouření 

Během mezinárodních akcí platí ve sportovním prostoru kuželkářského zařízení 
absolutní zákaz kouření.  

 
 
3. CEREMONIÁL 
3.1 Vyvěšování vlajek během akcí 

U všech mezinárodních akcí NBC musí být vyvěšeny 
a) vlajka FIQ 
b) vlajky zúčastněných národů 
c) vlajka národa hlavního nebo vrchního rozhodčího 
Vlajka FIQ musí být za zvuků hudby poskytnuté NBC přinesena, vyvěšena a případně i 
stažena. Toto neplatí pro mezinárodní utkání a hry ligy šampionů, které se konají před 
závěrečným turnajem. 
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3.2 Hymna hostitelského státu 

Na konci zahajovacího ceremoniálu a na konci celé akce (závěrečný ceremoniál) musí 
zaznít hymna hostitelské země. 

 
 
3.3 Sportovní přísaha 
3.3.1 Sportovci 

Jménem všech sportovkyň a sportovců slibuji, že se zúčastníme (název akce), 
budeme vždy dodržovat platná pravidla a zavazujeme se ke sportovním výkonům bez 
požití dopingu a drog, v pravém sportovním duchu, ke cti a slávě sportu a našich 
mužstev.  

 

3.3.2 Rozhodčí 
Jménem všech rozhodčích a oficiálních činitelů slibuji, že se své úlohy na (název 
akce) zhostíme zcela nestranně, budeme vždy dodržovat platná pravidla a zásady 
pravého sportovního ducha. 

 

3.3.3 Schválení dráhy hlavním rozhodčím 
Jako mezinárodní rozhodčí NBC ve WNBA/FIQ jsem byl při příležitosti (název akce) 
jmenován hlavním rozhodčím. Sportovní zařízení, dráhy pro Ninepin Bowling a 
ostatní sportovní náčiní jsem zkontroloval a shledal vyhovujícími dle Technických 
požadavků WNBA. Všem účastníkům přeji férový zápas, mnoho úspěchu a prohlašuji 
tato technická zařízení za vhodná pro toto sportovní utkání. 

 

3.4 Průběh zahajovacího a závěrečného ceremoniálu 
O průběhu ceremoniálů rozhoduje prezidium NBC pro každou akci jednotlivě. 

 

4. Mezinárodní sportovní akce 
4.1 Organizace 

Všechny mezinárodní sportovní akce musejí být organizovány dle 
a) ustanovení těchto sportovních předpisů včetně prováděcích pravidel WNBA 
b) Antidopingových předpisů WNBA 
c) obsahu výběrových řízení ke konkrétní akci 
d) doplňujících rozhodnutí z konference NBC. 

 

4.2 Definice pojmů 
Mezinárodními akcemi dle bodu 4.1 se rozumějí všechny akce a soutěže, kterých se 
účastní sportovci jiné národnosti než pořádajícího státu a 
a) jsou zařazeni v Testing Pool NBC 

nebo 
b) se účastnili akce NBC 

nebo 
c) byli národním klubem přihlášeni k akci NBC, a jsou proto registrováni u NBC (mají 

NBC-ID-číslo). 
Pod větu 1 nespadají mistrovství národních klubů, kterých se účastní atleti, jejichž 
sportovní národnost neodpovídá národnosti příslušného klubu.  
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4.3 Pořádání mezinárodních akcí 
Členské svazy nebo jejich odnože musejí mezinárodní akce (mezinárodní utkání) a 
srovnávací zápasy mezi vybranými družstvy zemských spolků (např. Turnaj 4 zemí) 
nahlásit NBC.  
Dále je nutno hlásit pouze turnaje žebříčků, které patří k seriálu Grand Prix. Ty musí 
schválit NBC. Za povolení těchto turnajů se účtuje poplatek dle bodu 13.1.4 (FRO). 

 

4.4 Technické vybavení 
Mezinárodní sportovní utkání mohou být pořádána pouze na kuželkářských drahách, 
které 
a) odpovídají technickým předpisům WNBA a 
b) byly zkontrolovány kompetentní přejímací komisí nebo způsobilou odbornou 

osobou. 
 

Protokol přejímky dráhy nesmí být starší 3 let a na požádání musí být předložen 
odpovědnému rozhodčímu. Automaty na stavění kuželek, plastové dráhy a hrací 
materiály musejí být schváleny WNBA. 
 
Je třeba připravit následující počet koulí: 
a) v případě zařízení na vracení koulí pro každou dráhu 

3 koule 
b) v případě zařízení na vracení koulí pro dvě dráhy 

5 koulí 
 
Na všech drahách užívaných během utkání musejí být použity kuželky stejného druhu. 
V kuželkářském zařízení musí být k dispozici materiál a personál pro poskytnutí „první 
pomoci“. 

 

4.5 Kvalifikační soutěže 
Bod 4.4 platí také pro národní soutěže členských svazů, v nichž hráči získávají oprávnění ke 
startu v mezinárodních utkáních NBC. 
 

5. Provozování kuželek 
5.1 Sportovní rok 
Sportovní rok začíná 1. 7. a končí 30. 6. příštího roku. 
 

5.2 Typ hry 
5.2.1 Kombinovaná hra 

Hraje se série hodů 
a) první polovina hodů do plného počtu kuželek 
b) druhá polovina hodů jako dorážka 

 

5.2.2 Hra do plných 
Po každém hodu jsou sražené kuželky znovu postaveny a hraje se opět do plného 
počtu, dokud všechny hody nejsou provedeny dle bodu 5.2.1 písmene a). 
 

5.2.3 Dorážka 
Po prvním hodu se tak dlouho hraje do zbylých kuželek, dokud všech devět 
nespadne. To se opakuje, dokud všechny hody nejsou provedeny dle bodu 5.2.1 
písmene b).  
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5.3 Série hodů, doba hry, počet hodů, využití dráhy 
Všechny soutěže NBC probíhají kombinovaně; a sice dle soutěže 
a) na jedné dráze 30 hodů = 1 série hodů 

= 15 hodů do plných / 15 hodů jako dorážka; 
b) na jedné dráze 20 hodů = 1 série hodů 

= 10 hodů do plných / 10 hodů jako dorážka. 
 

5.3.2 Doba hry jedné série hodů 
Povolená doba trvání jedné série hodů činí 
a) při 30 kombinovaných hodech  12 minut. 
b) při 20 kombinovaných hodech  8 minut. 
Po uplynutí této doby se sražené kuželky nezapočítávají (při překročení času). 
Hráči a rozhodčí musejí dobře vidět na hodiny. Vždy musí být umožněno pozastavení 
průběhu hry. 

 

5.3.3 Počet hodů 
5.3.3.1 Počet hodů na soutěž 

Počet hodů pro následující soutěže 
a) Jednotlivci Classic  Muži/ženy, U23, U18 

1 startovní pozice x 120 hodů (=4 série hodů po 30 hodech) 
b) Jednotlivci Sprint   Muži/ženy, U23, U18 

1 startovní pozice x 40 hodů (=2 série hodů po 20 hodech) 
c) Tandem                   Muži/ženy, U23, U18 

1 startovní pozice x 60 hodů (=2 série hodů po 30 hodech) 
d) Páry smíšené           U18, U14 

2 startovní pozice x 120 hodů (=4 série hodů po 30 hodech) 
e) Družstvo                  Muži/ženy; U23 

6 startovních pozic x 120 hodů (=4 série hodů po 30 hodech) 
f) Družstvo                   U18   

4 startovní pozice x 120 hodů (=4 série hodů po 30 hodech) 
 

5.3.3.2 Odchylky 
Členské spolky mají možnost pořádat jiná mezinárodní utkání jednotlivců a družstev 
lišící se od předpisů dle bodu 5.3.3.1, pokud dodrží sérii hodů dle bodu 5.3.1. 

 

5.3.3.3 Národní kvalifikační soutěže 
Soutěže popř. dílčí soutěže (bod 8.2 odstavec 4) členských svazů, v nichž jsou 
bezprostředně určováni hráči do mezinárodních soutěží, musejí splňovat kritéria bodu 
5.3.1 a bodu 5.3.3.1 a u soutěží družstev navíc dodržovat body 6.3.1, 8.1.2, 8.3.2.1, 
8.3.2.2 a 8.3.2.4. Dodatek z bodu 8.2 odstavce 3 – zásadně jednou týdně – nemusí 
být aplikován. 

 
 
5.3.4 Rozdělení a střídání drah 
5.3.4.1 Rozdělení drah 

Všechny mezinárodní soutěže musejí být pořádány ve startovních blocích. Na 
drahách, které jsou k dispozici, se dle potřeby hraje ve stejný čas (= hra).  
Před začátkem mezinárodního utkání je třeba naplánovat a zveřejnit startovací pořadí 
sportovců. Detaily viz jednotlivá prováděcí pravidla. 
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5.3.4.2 Střídání drah 
Dráhy se po každé sérii hodů kombinovaně střídají.  
Střídání drah při hře na čtyřech drahách: 

 Dráha 1 Dráha 2  Dráha 3 Dráha  4 
    A 1     B 1     A 2     B 2 
    B 1     A 1     B 2     A 2 
    B 2     A 2     B 1     A 1 
    A 2     B 2     A 1     B 1 
 
 Hráči 3 a 4 případně 5 a 6 se střídají dle hráčů 1 a 2. 
 
 Střídání drah při hře na šesti drahách: 
 Dráha 1   Dráha 2   Dráha 3   Dráha 4   Dráha 5   Dráha 6 
    A 1        B 1 A 2     B 2         A 3 B 3 
    B 1        A 1 B 2     A 2         B 3 A 3 
    B 3        A 3 B 1     A 1         B 2 A 2 
    A 3        B 3 A 1     B 1         A 2 B 2 
 
 Hráči 4, 5 a 6 se střídají dle hráčů 1, 2 a 3. 
 
 
5.4 Herní a sportovní prostor 
5.4.1 Herní prostor 

Herní prostor je ohraničený prostor, do kterého sportovec před začátkem hry 
vstupuje, odehraje svoji hru a po jejím ukončení prostor zase opustí. Herní prostor je 
vyznačen hraničními čárami. Na ty může být během hry došlápnuto, ale nesmějí být 
překročeny. 
 
V odůvodněných případech, ale pouze se svolením rozhodčího, může být herní 
prostor opuštěn. Pozastavení herní doby není dovoleno, s výjimkou zranění. 
Překročení hraniční čáry je povoleno, pokud je nezbytné pro dosažení na koule. 

 
 

5.4.2 Sportovní prostor 
Sportovní prostor zahrnuje herní prostor a bezprostředně na něj navazující prostor, 
ve kterém se během utkání zdržují další sportovci a členové delegací. 

 

5.5 Začátek hry, nástup na start, čas pro rozehrání, představení 
5.5.1 Začátek hry 

Začátek hry je moment stanovený ve startovacím plánu pro každého jednotlivce, 
každý tandem, pár nebo každé mužstvo.  

 

5.5.2 Nástup na start 
Nástup hráče na start je udán začátkem času pro rozehrání. 
Pokud jednotlivec nebo pár na začátku času pro rozehrání nenastoupí, jeho startovní 
právo v této soutěži případně v tomto utkání mužstev propadá. Při příštím utkání 
družstev v rámci soutěže může být vyloučený hráč opět nasazen.  
Během utkání družstev může být za vyloučeného hráče (odstavec 2) dosazen 
náhradník, kterého je třeba připočíst do kvóty střídání (bod 8.5.2).  
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5.5.3 Čas pro rozehrání 
5.5.3.1 Začátek času pro rozehrání 

Čas pro rozehrání je zahájen povelem rozhodčího a s tím spojeným zahájením 
odpočtu času. 

 
 
5.5.3.2 Délka času pro rozehrání 

Čas pro rozehrání má každý hráč k dispozici na začátku své hry a trvá 
a) 5 minut při soutěžích = 120 hodů 
b) 3 minuty při soutěžích < 120 hodů 

 

5.5.3.3 Žádný čas pro rozehrání 
Čas pro rozehrání odpadá při hře utkání dle bodu 5.5.3.2 b), kdy všichni hráči popř. 
všechny tandemové páry byly v předchozím hře nasazeny. 
 
 

5.5.3.4 Čas pro rozehrání pouze jednou 
Čas pro rozehrání může být využit pouze jednou. Po uplynutí času pro rozehrání 
nemají střídající hráči žádný čas pro rozehrání.  
 
 

5.5.3.5 Střídání během času pro rozehrání 
U střídání během času pro rozehrání se tento nepozastavuje, ani v případě zranění. 
Střídající hráč může navzdory bodu 5.5.3.4 využít zbylý ubíhající čas pro rozehrání. 
 
 

5.5.4 Představení hráčů 
Představení hráčů probíhá před časem pro rozehrání nebo během něj. Rozhoduje o 
tom rozhodčí soud. 
 
 

5.6 Přerušení hry, zrušení hry 
5.6.1 Přerušení hry 
5.6.1.1 Přerušení obecně 

a) Důvody: 
Rozmotání kuželek, odstranění problému u automatu na stavění kuželek nebo 
podobné technické důvody, zranění hráče. 

b) Rozhodnutí: 
Rozhodčí stanoví, u kterých drah nalevo a napravo od problémové dráhy bude 
herní čas pozastaven.  

c) Upozornění: 
Přerušení na těchto drahách se provádí pouze tehdy, jsou-li hráči kvůli nezbytným 
nápravným opatřením jednoznačně rušeni při hře.  

d) Žádné přerušení 
Pokud rozhodčí nepřikáže zastavení herního času a hráč ve hře nepokračuje, je 
to chyba hráče. 

e) Zranění hráče 
V případě prvního zranění hráče lze u rozhodčího požadovat přerušení hry. 
Během 10 minut musí hráč nebo jeho náhradník ve hře opět pokračovat. Při 
druhém nebo dalším zranění hráče na této pozici v této hře se již čas 
nepozastavuje. 
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5.6.1.2 Soutěže s bodovým systémem 
Pokud je herní čas na jedné dráze na krátkou nebo delší dobu přerušen, pozastavuje 
se i herní čas přímého soupeře, i když tento není rušen.  
Body 5.6.1.3, 5.6.2 a 6.4 platí pro oba hráče, kteří proti sobě nastoupili, i pokud je 
defektní pouze jedna dráha.  
 
 

5.6.1.3 Delší přerušení hry 
a) Pokračování po přerušení 

Po výpadku drah je třeba v rozumném čase opět pokračovat ve hře.  
b) Pokračování na jiné dráze 

Pokud vzniklý problém nemůže být vyřešen, musí se ve hře pokračovat na jiné 
dráze, je-li to dle rozhodčího možné.  

c) Přerušení delší než 15 minut 
Pokračování hry s pěti hody – s kuželkami – do plných (bez hodnocení). 

d) Dopad na další hráče 
Hráči na sousedních drahách nejprve ukončí sérii hodů a následně smějí pěti 
hody – s kuželkami – zahrát do plných, zároveň s posledními pěti hody hráčů na 
naposledy používaných drahách. Teprve poté následuje střídání drah.  
 
 

5.6.2 Zrušení hry 
Pokud se problémy nedají vyřešit a k dispozici nejsou žádné další volné dráhy, může 
rozhodčí hru zrušit. Hodnocení výsledků viz bod 6.4. 
 
 

6. Vyhodnocení 
6.1 Sražené kuželky a způsob počítání 
6.1.1 Sražené kuželky 

Vyhodnocení série hodů se řídí sraženými kuželkami. Směrodatný je elektrický 
ukazatel automatu na stavění kuželek. 
 
 

6.1.2 Korekce zobrazeného počtu sražených kuželek 
a) Vyskytne-li se na ukazateli chyba, počítají se skutečně sražené kuželky. Rozhodčí 

soud popřípadě rozhodčí musí toto v každém jednotlivém případě zkontrolovat. 
b) Kuželky, které byly převrhnuty koulí odraženou ze záchytné jámy, se nepočítají 

jako sražené. Hod se neopakuje. 
c) V případě bezlanových automatů na stavění kuželek se kuželky, které byly 

převrhnuty částmi zařízení, nezapočítávají. 
d) Kuželky, které spadnou po hodu koule, ale před jejím nárazem, se nepočítají. Hod 

musí být opakován. 
e) Před hodem koule musí být automat na stavění kuželek v pohotovosti, jinak hod 

neplatí a musí být opakován; ledaže by nastal případ dle bodu 10.3 písmene e). 
f) Pokud hráči po zaujetí základní polohy koule upadne a opustí herní prostor, hod 

se počítá jako neplatný. 
 
 

6.2 Chybný hod, nulový hod, nulové hodnocení 
6.2.1 Chybný hod 

Chybným hodem se rozumí 
a) Nezasažení jednotlivých kuželek a skupin kuželek, 
b) náraz koule na vnější ohraničení dráhy a 
c) situace, kdy koule opustí dráhu.  
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6.2.2 Nulový hod 
Nulovým hodem se rozumí hod, provedený po prvním napomenutí, který neodpovídá 
pravidlům. 
Hod je hodnocen jako „NULA“ a zapsán následovně: 
a) Hra do plných: 

Spadlé kuželky jsou zapsány a znehodnoceny písmenem X. 
b) Dorážka: 

Sražené kuželky jsou zapsány a znehodnoceny písmenem X, ale znovu se 
nestaví. Do zbylého obrazce se musí hrát dál.  
 
 

6.2.3 Nulové hodnocení před hodem koule 
Pokud byl hráč (tandem) během hry nebo času pro rozehrání napomenut (žlutá) a 
před hodem spáchá další přestupek proti pravidlům s napomenutím (žlutá/červená), 
je nejbližší hod hráče (páru v tandemu) zapsán jako nulový – aniž by byl proveden.   
Pokud tento hod i přesto proběhne, zapíše se jako nulový hod. Jestliže se tak stalo 
během dorážky, je třeba znovu postavit obrazec, který kuželky zaujímaly před hodem. 
Pokud už hráči (páru v tandemu) žádný další hod nezbývá, je předešlý hod 
vyhodnocen jako nulový. Výsledek je potom třeba opravit. 
 
 

6.3 Vyhodnocení her a turnajů 
6.3.1 Vyhodnocení hry podle bodů 
6.3.1.1 Setové body (SaP) 

Dva hráči (tandem) hrají proti sobě (utkání družstev, jednotlivců nebo tandemů). 
o za každou sérii hodů: 1 SaP hráči s více kuželkami 
o při remíze 0,5 SaP každému hráči 

 
 

6.3.1.2 Body za družstvo (MaP) 
Dvě družstva hrají proti sobě (utkání družstev). 

o na pár hráčů: 1 MaP hráči s více SaP 
o při stejném počtu SaP se uděluje 1 MaP hráči s více kuželkami 
o při stejném počtu SaP a kuželek se dodatečně uděluje 0,5 MaP každému 

hráči 
o 2 MaP týmu s větším celkovým počtem kuželek 
o při stejném počtu kuželek 1 MaP každému družstvu 

 
 

6.3.1.3 Tabulkové hodnocení 
6.3.1.3.1 Body v tabulce (TaP) 

Tabulkové hodnocení při 
a) mistrovstvích v ligách 
b) způsobu hry „jednou venku, jednou doma“ 

o na každou hru 2 TaP pro družstvo s více MaP 
o v případě stejného MaP připadá 1 TaP každému družstvu 

Sestavení tabulky: 
  Pořadí   Hry MaP TaP 
      x           Název klubu         xx        xx      xx:xx 
 
 

6.3.1.3.2 Řazení 
6.3.1.3.2.1 Řazení TaP a MaP 

Řazení družstev v tabulce (tři a více družstev) vyplývá z následujícího: 
a) Pozitivní body v tabulce sestupně 
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je-li TaP družstev shodné, potom 
b) Negativní body v tabulce vzestupně  

je-li TaP b) rovněž shodné, potom 
c) Pozitivní body družstva sestupně 

je-li MaP rovněž shodné, potom je postup následující. 
 
 

6.3.1.3.2.2 Řazení při shodném TaP a MaP v tabulce nebo u dvou her nebo jedné hry 
Přímé porovnání v případě shodných TaP a MaP v tabulce i během hry dvou družstev 
(u jedné hry i u způsobu hry „jednou venku, jednou doma“), a sice  
a) Body v tabulce sestupně 

je-li TaP shodné, potom 
b) body družstva sestupně 

je-li MaP shodné, potom 
c) setové body sestupně 

je-li SaP shodné, potom je postup následující. 
 
 

6.3.1.3.2.3 Řazení při shodném TaP, MaP, SaP v přímém porovnání 
6.3.1.3.2.3.1 Řazení v lize 

Průměr dosažených kuželek všech her na hřišti soupeře v sestupném pořadí bez 
zahrnutí vzájemných her družstev, která mají být hodnocena. 
 
 

6.3.1.3.2.3.2 Řazení v případě dvou her/jedné hry 
Pokud je zapotřebí rozhodnutí (například při utkáních mezi státy toto potřeba není – 
může být nerozhodný výsledek), je zajištěn prostřednictvím „Sudden Victory“ 
v návaznosti na hru/odvetu. 
Sudden Victory na naposledy používaných drahách: 

o po hře na čtyřech drahách 
hráči číslo pět a šest každého družstva 

o po hře na šesti drahách 
hráči číslo čtyři, pět a šest každého družstva 

1) 3 hody se součtem kuželek 
2) Začátek: na povel rozhodčího 
3) Vítěz: Součet vyššího počtu kuželek 
4) Stejný počet kuželek: střídání drah 
5) Opakování od bodu 1), dokud není určen vítěz 

 
 

6.3.2 Turnaje s bodovým hodnocením 
6.3.2.1 Setové body (SaP) 

a) Za sérii hodů obdrží každý hráč na téže pozici v družstvu (všichni hráči na pozici 1 
v družstvu, všichni hráči na pozici 2 v družstvu atd.) setové body. Počet vyplývá 
ze vzestupného řazení hráčů na stejné pozici v družstvech dle jejich dosažených 
kuželek odshora nahoru (1, 2, 3 a tak dále až do počtu zúčastněných družstev). 

b) Při shodném počtu kuželek se setové body, které mají být rozdány hráčům, 
sečítají a jsou rovnoměrně rozděleny mezi hráče.  
 
 

6.3.2.2 Body za družstvo(MaP) 
a) Po ukončení hry obdrží každý hráč na téže pozici v družstvu (všichni hráči na 

pozici 1, všichni hráči na pozici 2 atd.) body za družstvo. Počet se řídí dle 
vzestupného řazení hráčů na stejné pozici v družstvu podle získaných setových 
bodů odshora nahoru (1, 2, 3 a tak dále až do počtu zúčastněných družstev). 
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b) Při shodném počtu bodů se body za družstvo, které mají být rozdány těmto 
hráčům, sečítají a jsou rovnoměrně rozděleny mezi hráče.  
 
 

6.3.2.3 Výsledek turnaje 
a) Výsledek turnaje = součet všech bodů jednoho družstva v sestupném pořadí. 
b) V případě shodného počtu bodů za družstvo záleží na součtu všech setových 

bodů jednoho mužstva v sestupném pořadí. 
c) V případě shodného počtu setových bodů se pořadí řídí bodem 6.3.3. 

 
 

6.3.3 Turnaje bez bodového hodnocení 
a) Řazení dle počtu kuželek sestupně. 
b) V případě shodného počtu kuželek se hledí na výsledek dorážek sestupně. 
c) V případě stejných výsledků dorážek se zohledňuje počet chybných hodů 

vzestupně. 
d) Je-li počet chybných hodů stejný, potom 
da) dva nebo více vítězů popř. dva nebo více stejně umístěných 
db) je-li zapotřebí rozhodnutí, vede nejnižší výsledek hráče družstva (případně druhý 
nejnižší atd.) k zařazení za týmem soupeře. 
 
 

6.3.4 Odchylky 
Hodnocení či doplnění, která se liší od pravidel v bodech 6.3.1 až 6.3.3 musejí být 
definována výhradně v příslušných prováděcích pravidlech. 
 
 

6.4 Hodnocení po přerušení hry 
Pokud se vyskytne problém dráhy, který nelze opravit, a žádná jiná dráha není 
k dispozici, rozhodne rozhodčí, zda bude hra přerušena. 
a) V případě přerušení hry z technických důvodů se započítávají pouze dokončené 

série hodů. 
b) Je-li hra přerušena z jiných důvodů, rozhodne o dalším postupu rozhodčí soud.  

 
 

7. Jednotlivci 
7.1 Rozdělení tříd 
7.1.1 Věkové kategorie 

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující věk, který bude ve 
sportovním roce dosažen. 
 
Věk  Označení   Velikost koule 
Roky  vždy muži i ženy 
10 – 12 Mladiství – C  U12  14 
13 – 14 Mladiství – B  U14  15 
15 – 18 Mladiství – A  U18  16 
19 – 23 Junioři   U23  16 
24 – 49 Ženy/muži  D/H  16 
od 50  Senioři   Ü50  16 
 
Členské svazy mají právo vytvořit věkovou kategorii pod 10 let. 
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7.1.2 Odlišné věkové kategorie 
V prováděcích pravidlech k jednotlivým akcím je třeba stanovit, zda se může utkání 
zúčastnit atlet z odlišné věkové kategorie. 
 
 

7.1.3 Oprávnění ke startu ve vyšším věku 
Utkáních mužů/žen, U23 a klubových mužstev se mohou mladiství zúčastnit jen za 
předpokladu, že v den před začátkem akce dosáhli věku 16 let. 
 
 

7.2 Oprávnění ke hře 
Jako důkaz o oprávnění ke hře je třeba rozhodčímu předložit 
a) platný průkaz hráče a 
b) potvrzení o absolvování sportovní lékařské prohlídky. 

 
Alternativní průkazy 
a) průkaz totožnosti (úřední), pokud má rozhodčí k dispozici oprávnění ke hře vydané 

kanceláří NBC. 
b) jiný platný dokument jako důkaz sportovní lékařské prohlídky. 

 
 

7.3 Sportovní národnost a změna klubu 
7.3.1 Oprávnění ke hře pro národ 

Sportovec je oprávněný ke startu pouze u členského svazu, jehož sportovní 
národnost vlastní a je s ní registrován u NBC.  
 
 

7.3.2 Státní příslušnost a sportovní národnost 
7.3.2.1  Státní příslušnost 
7.3.2.1.1 Změna státní příslušnosti 

Změna státní příslušnosti 
Změna státní příslušnosti a tím i sportovní národnosti je uznána jen tehdy, pokud 
kancelář NBC obdrží písemné oznámení a oficiální dokumentaci (bod 2.10 ISO 
WNBA). 
Změna státní příslušnosti bude uznána po uplynutí měsíce, ve kterém kancelář NBC 
obdrží kompletní potřebnou dokumentaci. To stejné platí pro změnu sportovní 
národnosti, pokud se nejedná o situaci popsanou v bodu 7.3.2.2. 
 
 

7.3.2.1.2 Opětovná změna státní příslušnosti 
Pokud je během pěti let státní příslušnost a tím také sportovní národnost změněna a 
dosavadní státní příslušnost odmítnuta, do konce sportovního roku (30.06.), ve 
kterém pětiletá lhůta uběhla, nevzniká této nové národnosti právo na hru.  
Okamžité právo na hru ale existuje pro klubové družstvo s novou národností po 
změně národnosti dle odstavce 1. 
 
 

7.3.2.2 Sportovní národnost 
7.3.2.2.1 Změna sportovní národnosti 

Změna sportovní národnosti v případě dvojí státní příslušnosti je uznána pouze tehdy, 
když kancelář NBC obdrží písemné oznámení a oficiální dokumentaci státní 
příslušnosti. 
Pro účinnost změny platí bod 7.3.2.1.1 s ohledem na bod 7.3.2.2.2. 
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7.3.2.2.2 Opětovná změna sportovní národnosti 
Dojde-li k opětovné změně sportovní národnosti v případě dvojí státní příslušnosti do 
pěti let po poslední změně, neobdrží nová národnost až do konce sportovního roku 
(30.06.), ve kterém uběhla pětiletá lhůta, právo na hru. Pro klubová mužstva platí 
totéž. 
Je-li změna sportovní národnosti spojena s opuštěním státní příslušnosti, uplatňuje se 
bod 7.3.2.1. 
 
 

7.3.3 Změna klubu 
Hráč může kdykoli přejít k jinému národnímu nebo mezinárodnímu klubu. 
V mezinárodní soutěži je ovšem oprávněn ke hře jen v případě, že byl před 15.07. 
v sezóně z hlediska národnosti oprávněn ke hře u nového klubu.  
 
 

7.4 Sportovní lékařská prohlídka 
Všichni sportovci, kteří se účastní mezinárodních soutěží, musejí absolvovat sportovní 
lékařskou prohlídku. Výsledek prohlídky nesmí být v rozporu s pravidly účasti 
v soutěžích. 
Doklad o lékařské prohlídce, který je potřeba předložit rozhodčímu, nesmí být na 
začátku soutěže starší dvou let. Prohlídka sportovců U18 a U14 nesmí být na začátku 
soutěže, v případě ligy šampionů každý den této soutěže, starší jednoho roku. 
 
 

7.5 Sportovní a herní úbor 
7.5.1 Forma sportovního a herního úboru 

Na všech mezinárodních sportovních akcích je možné startovat pouze v jednotném 
sportovním a herním úboru = 
 Herní úbor: trikot, kalhoty/sukně, ponožky 
 Sportovní úbor: Herní a tréninkový oděv 
V případě mužstev se toto týká všech sportovců a doprovodných osob. 
Barevná forma sportovního úboru nepodléhá žádným pravidlům. V odůvodněných 
výjimečných případech mohou být jako jednotný herní úbor uznány krátké kalhoty ve 
stejné barvě a/nebo cyklistické kalhoty případně krátké kalhoty nebo sukně. 
U národních týmů a jednotlivých hráčů, kteří za jejich národnost startují v soutěžích, 
se na trikotu musí nacházet znak státu nebo spolku, na zadní straně potom jméno a 
národnost. Klubová mužstva musejí mít na trikotu klubový emblém a/nebo název 
klubu. 
Všechna klubová mužstva jsou oprávněna nosit na sportovním oděvu názvy nebo 
odznaky firem. Nejedná-li se o firemní družstva, je třeba zohlednit bod 7.5.2. 
 
 

7.5.2 Reklama 
Sportovní úbory smějí obsahovat reklamu. Plocha pro každou jednotlivou reklamu 
nesmí přesahovat 400 cm2. Reklama na alkohol (s výjimkou piva) a tabákové výrobky 
není povolena (viz bod 2.6 odstavec 1 ISO WNBA). 
Reklama nesmí odporovat dobrým mravům nebo obecně platným pravidlům sportu. 
Reklama na sportovním úboru musí být schválena. Potřebné návrhy se podávají 
WNBA. Po zkontrolování a uhrazení schvalovacího poplatku udělí WNBA povolení na 
dobu tří let (viz bod 2.6 odstavec 2 ISO WNBA).  
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8. Družstva 
8.1 Velikost družstva 
8.1.1 Soutěže a velikost družstva 

Mistrovství světa ženy/muži   po 6 
Mistrovství světa U23 ženy/muži  po 6 
Mistrovství světa U18 muži/ženy  po 4 
Mezinárodní utkání ženy/muži  po 6 
Mezinárodní utkání U23 ženy/muži  po 6 
Mezinárodní utkání U18 muži/ženy  po 4 
Mezinárodní klubová utkání ženy/muži po 6 
 
 

8.1.2 Závaznost pro soutěže 
Velikosti družstva uvedené v bodu 8.1.1 jsou závazné pro všechny mezinárodní 
soutěže a národní kvalifikační soutěže pro mezinárodní soutěže.  
Redukce velikosti družstva, uvedené v odstavci 1, pro kvalifikační soutěže členských 
svazů na 4 hráče může být po odpovídající žádosti podané prezidiu NBC povolena na 
nejvýše tři herní sezóny. Opětovné podání žádosti je možné.  
 
 

8.2 Klubové ligy v rámci členských svazů 
Doporučení pro členské svazy: 
a) Mistrovství v ligách pouze do 10 týmů. 
b) Začátek her od 35. kalendářního týdne. 
c) Konec her do 16. kalendářního týdne následujícího roku. 
d) Ve 14. a 16. kalendářním týdnu volno pro mezinárodní utkání. 

 
Pokud je v činnosti více než 10 klubových mužstev, je třeba vytvořit vyšší a nižší ligy 
s postupem a sestupem. To platí i v nejvyšších ligách jejich odnoží. 
 
Provozování sportu ve výše jmenovaných ligách se vyznačuje tím, že všechna 
mužstva jedné ligy se spolu utkávají v období doporučeném v odstavci 1 – zásadně 
jedna hra za týden. 
 
Mistři popř. postupující a sestupující hráči jednotlivých lig jsou takto nakonec vybráni, 
nebo v na sebe navazujících takzvaných „play-off hrách“ nebo v na sebe navazujících 
mistrovstvích popř. sestupných kolech s typem hry „jednou venku, jednou doma“ u her 
„každý proti každému“. 
 
 

8.3 Nahlášení družstva, změna sestavy 
8.3.1 Příslušné soutěže 

Mistrovství světa družstev, soutěže klubových družstev NBC, mezinárodní utkání, 
národní kvalifikační soutěže pro mezinárodní soutěže a další, pokud hraje družsto 
proti družstvu. 
 
 

8.3.2 Sestava družstva 
8.3.2.1 Obsah sestavy družstva 

Rozhodčímu je před zahájením hry třeba nahlásit: 
a) až deset hráčů u družstva po 6 
b) až sedm hráčů u družstva po 4 
Z tohoto počtu smí být nasazeno: 
bod a) osm hráčů (šest hráčů přidělených podle jména ke startovním místům 1 až 6 
 a dva prozatím nepřiřazení náhradníci ze zbylých čtyř nahlášených hráčů). 
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bod b) pět hráčů (čtyři hráči přidělení podle jména ke startovním místům 1 až 4 a 
jeden prozatím nepřiřazený náhradník ze zbylých tří nahlášených hráčů).  
 
 

8.3.2.2 Nahlášení sestavy 
a) Hry na domácí dráze 

o Domácí družstvo 
45 minut před začátkem hry 

Rozhodčí zprostředkuje hostujícímu družstvu sestavu družstva 
domácího. 

o Hostující družstvo 
30 minut před začátkem hry 

o 15 minut před začátkem hry 
Domácí družstvo má právo nahlédnout do sestavy hostujícího 
družstva. 

b) Hry na neutrální dráze: 
o Oba týmy 

30 minut před začátkem hry 
o 15 minut před začátkem hry 

Rozhodčí zveřejní obě sestavy. 
c) Pokud nejsou dodrženy časové pokyny pro nahlášení sestavy odpovědnému 

rozhodčímu, startovní právo příslušného družstva propadá. 
d) Odpovědný rozhodčí zkontroluje před zahájením hry přítomnost hráčů. Pokud 

některý hráč není během kontroly přítomen, ztrácí startovní právo a nemůže být 
nahrazen jiným hráčem.  
 
 

8.3.2.3 Sportovec s odlišnou klubovou národností 
8.3.2.3.1 Nasazení sportovců s jinou národností 

V klubových družstvech členského svazu mohou být na mezinárodních soutěžích 
nasazeni sportovci s jinou sportovní národností než národností členského svazu. 
a) v družstvech po 6 na 2 startovních pozicích a 
b) v družstvech po 4 na 1 startovní pozici. 
Střídání těchto jmenovaných hráčů viz bod 8.5.2. 
 
 

8.3.2.3.2 Přestup do klubu jiné národnosti 
Oprávnění ke hře (průkaz hráče) pro klubové družstvo jiné národnosti než dosavadní 
může hráč obdržet pouze v případě, že má k dispozici písemné schválení (povolení) 
národního svazu, který opouští, a toto je schváleno ze strany NBC. 
Při vydávání průkazu hráče musí mít nový členský svaz toto povolení k dispozici. 
Není-li tomu tak, oprávnění ke hře nemůže být vydáno. Jeden hráč smí působit pouze 
v jednom družstvu. 
Pro hráče s cizí národností, kteří ještě nebyli registrováni v členském svazu své 
domoviny, odstavce 1 a 2 neplatí, ledaže by přecházeli z jednoho členského svazu 
mimo svoji domovinu k jinému členskému svazu NBC. 
Zmíněný přechod hráče mezi členskými svazy musí svaz, který hráč opouští, nahlásit 
kanceláři NBC prostřednictvím vyplněného formuláře (příloha 2). Kancelář předá 
členskému svazu, který hráče přijímá, svolení jeho předchozího členského svazu 
včetně vyúčtování poplatku. 
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8.3.2.4 Výměna před začátkem hry 
Nenastoupí-li jeden z hráčů nahlášených na pozice 1 až 6 (1 až 4), je možné jej 
nahradit jiným hráčem, který nebyl nahlášen na pozice 1 až 6 (1 až 4), ale byl zapsán 
v předloženém seznamu hráčů sestavy. 
Tento hráč musí být nasazen na pozici hráče, který z týmu vypadl. Tato výměna před 
začátkem času na rozehrání není chápána jako střídání dle bodu 8.5.2. Hráč, který 
před začátkem času na rozehrání vypadl z týmu, již nemůže být v probíhající hře 
nasazen na žádné pozici, ani jako náhradník dle bodu 8.5.2.  
 
 

8.4 Počáteční dráhy a začátek dalších startujících hráčů 
a) Hry na domácích popř. zahraničních drahách: 

o domácí tým – liché dráhy 
o hostující tým – sudé dráhy 
Výjimky musí jednotlivě stanovit organizátor hry. 

b) Následující startující hráči začínají na drahách, na kterých naposledy hráli 
předchozí hráči téhož družstva (viz bod 5.3.4.2). 

c) Při hře na neutrálním poli jsou počáteční dráhy domácího a hostujícího týmu buď 
stanoveny ve startovacím plánu, nebo vylosovány. 
 
 

8.5 Náhradníci 
8.5.1 Soutěže se střídáním 

a) Střídání možné při 
soutěžích družstev 

b) Střídání vyloučeno při 
soutěžích jednotlivců, tandemů, párů 
 
 

8.5.2 Počet náhradníků 
a) U družstev se 6 startovními pozicemi je střídání 2 sportovců možné na maximálně 

2 startovních pozicích. 
b) Namísto a) je možné za nejdříve vystřídaného prvního náhradníka nasadit 

možného druhého náhradníka.  
c) U mužstev se 4 startovními pozicemi je střídání jednoho sportovce možné na 

maximálně 1 startovní pozici. 
 
 

8.5.3 Střídání při Sudden Victory 
Střídání hráče během Sudden Victory je vyloučeno, a to i v případě, že v dosavadní 
týmové hře ještě nebyli nasazeni žádní dva náhradníci.  
 
 

8.6 Zvláštnosti náhradníků 
a) Střídání je třeba ihned nahlásit rozhodčímu, který je zanese do seznamu hodů a 

zápisu o hře. 
b) Náhradník pokračuje ve hře s výsledkem vystřídaného hráče. 
c) Pokud je hráč dle bodu 8.3.2.3.1 (jiná národnost než klub) vystřídán náhradníkem, 

může se jím tento vystřídaný hráč dle bodu 8.3.2.3.1 také stát. 
d) Pokud je hráč zjevně poraněn, musí jeho náhradník do 10 minut od přerušení hru 

převzít. Po vystřídání dvou možných sportovců již další střídání není možné, ani 
v případě poranění. Věta 2 platí odpovídajícím způsobem i pro situaci dle bodu 
8.5.2. 

e) Pokud hráč zmešká začátek startu, může být během času pro rozehrání nasazen 
náhradník. Zbylý čas pro rozehrání může být ještě využit. 
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8.7 Doprovodné osoby 
Doprovodné osoby jsou členové delegace, ke které hráči patří. Musejí vlastnit 
akreditaci NBC. 
Doprovodná osoba se během soutěží stará o sportovce. Je oprávněna podávat 
námitky u rozhodčího. Doprovod je možný pouze ve sportovním úboru delegace a 
sportovní obuvi (bod 7.5.1).  
Doprovodná osoba se musí zdržovat mimo herní prostor. Do herního prostoru smí 
vstoupit jen s povolením rozhodčího.  
Není povoleno, aby: 

o jednoho sportovce doprovázelo více osob najednou, 
o doprovodná osoba během jedné série hodů přecházela od jednoho hráče 

ke druhému 
o doprovodná osoba během jedné série hodů započínala nebo ukončovala 

doprovod, s výjimkou případu sankcí od rozhodčího. 
 
 

9. Světový výběr 
a) Světový výběr NBC může sestavit a doprovázet pouze jeden trenér povolaný 

prezidiem NBC. 
b) Soutěž světového výběru může u prezidia NBC požadovat členský svaz, který také 

hradí náklady na vystoupení světového výběru.  
c) Hra za účasti světového výběru musí být vedena mezinárodním rozhodčím, kterého 

povolává předseda rozhodčích NBC. 
d) NBC nepřebírá odpovědnost za povolání hráčů světového výběru a za organizaci 

akce s účastí světového výběru. 
 
 

10. Porušení přepdisů, pravidla chování, protest 
10.1 Napomenutí hráčů 
10.1.1 Napomenutí obecně 

Všechny přestupky vůči sportovnímu řádu nebo sportovní disciplíně se s ohledem na 
RVO trestají napomenutím. Napomenutí musí dát rozhodčí najevo pozdvihnutím 
žluté, žluto-červené nebo červené karty směrem k hráči a současně oznámit porušení 
pravidel. 
Při porušení pravidel kvůli překročení herního prostoru směrem dopředu platí jako 
napomenutí rozsvícení žlutého nebo červeného světla na monitorech kuželkové 
dráhy. Rozhodčí se na toto napomenutí nemusí vázat a může ho zrušit.  
Všechna napomenutí musejí být s poznámkou o porušení pravidel zaznamenána 
v protokolu hodů a v zápisu o hře. 
 
 

10.1.2 Vliv napomenutí na hodnocení 
Po prvním napomenutí hráče zůstanou všechny další hody, které neodpovídají 
pravidlům, bez hodnocení. 
První přestupek:  Žlutá karta 

    výsledek hodu se hodnotí 
 Každý další přestupek: Žluto-červená karta 
    výsledek hodu se nehodnotí 
 Vyloučení:  Červená karta 

a) celkový výsledek hodů se nehodnotí a hráč (v případě tandemu 
pár) je vyloučen 

b) Může být nasazen náhradník (ne tandemový pár), který odehraje 
zbývající hody. Začíná na NULE. 

 Viz také body 6.2.2 (nulový hod) a 6.2.3 (nulové hodnocení) 
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10.1.3 Vázanost a doba platnosti 
a) Napomenutí se vážou na osoby (v tandemu na pár) a platí pro plný rozsah hodů 

příslušného startu. 
b) Soutěže se systémem K.O. 

Získaná napomenutí se nepřenášejí do dalšího kola. 
c) Sudden Victory 

napomenutí ze setu/hry –  
   neplatí v Sudden Victory 
napomenutí v Sudden Victory –  
platná v právě hraném Sudden Victory 
 
pokud se jedná o rozhodnutí v případě rovnosti setů (1:1 popř. 2:2). 
 
 

10.2 Napomenutí pro doprovodnou osobu  
10.2.1 Lhůta pro udělení napomenutí 

Během pobytu doprovázeného hráče v herním prostoru. 
Začátek vstup do herního prostoru 
Konec  opuštění herního prostoru po ukončení všech sérií hodů a rozloučení 

včetně náhradníků či vyměněných hráčů, kteří byli nasazeni na tuto 
startovní pozici 

 
 

10.2.2 Napomenutí 
a) První porušení pravidel:  Žlutá karta 

žádné další následky 
b) Druhé porušení pravidel:  Žluto-červená karta  

Doprovodná osoba musí okamžitě opustit prostor a je vykázána 
až do konce dle bodu 10.2.1;  
Od nové série hodů je možné nasadit jinou doprovodnou osobu. 

c) Vyloučení z akce:    Červená karta 
Po třetím porušení pravidel v rámci akce obdrží zákaz 
doprovázet sportovce. 
 

Trestání přestupků, které byly spáchány mimo oblast doprovodu, jsou hodnoceny 
jako porušení pravidel dle písmen a) a b) a jsou zahrnuty do opětovného rozhodnutí o 
trestu dle písmen b) a c). Pokud již nastalo vyloučení, není možné sportovce dále 
doprovázet. 
 
 

10.3 Jednotlivá porušení pravidel 
Porušení pravidel jsou zásadně stíhána a trestána se zohledněním RVO. Při 
provozování sportu jsou možné například následující přestupky: 
a) Překročení linií herního prostoru, s výjimkou podávání koule dle bodu 5.4.1. 
b) Dopad koule vedle náhozové desky nebo mimo ni. 
c) Dotek podlahy rukou nebo kolenem za účelem podpůrného postoje, s výjimkou 

pádu. 
d) Podepírání se o zařízení na vracení koulí nebo o stěnu po hodu koulí. 
e) Úmyslný nebo nevědomý hod koulí do nepřipraveného zařízení na stavění kuželek.  
f) Čekání na konkrétní koule. 
g) Nesportovní chování: 

ga) Hráč po výzvě rozhodčího nezapočne hru nebo v ní nepokračuje. 
gb) nerespektování příkazů rozhodčího 
gc) rušení nebo omezování soupeře 
gd) hlasité rušivé mluvení, zpěv, křik a podobně 
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ge) diskutování s diváky 
gf) urážení rozhodčích, sportovních činitelů nebo diváků 
 

V případě hrubě nesportovního nebo hrubě neslušného chování a při opakovaném 
porušování sportovní disciplíny dojde k vyloučení hráče (Červená karta) ze strany 
rozhodčího. 
Prohřešky dle písmen a) až d) a f) se v čase pro rozehrání netrestají. 
 
 

10.4 Pravidla chování hráčů 
a) Není povoleno čekat na konkrétní vracející se koule nebo při mezinárodních 

soutěžích používat koule vlastní. 
 

b) Adhezivní prostředky pro lepší vedení koule jsou povoleny. Používání adhezivních 
prostředků ve sprejích je zakázáno. 
 
Jsou-li používány adhezivní prostředky, musejí být použité koule před změnou 
dráhy očištěny. 
 
V případě společného zařízení na vracení koulí musí být zaručeno, aby soupeř 
mohl hrát s nedotčenými koulemi. Pokud to není možné, adhezivní prostředky 
nelze používat. 
 

c) Značení na náhozovém prkně jsou zakázána. Je ovšem povoleno vytvořit si vedle 
náhozového prkna drobné značky pro zaujetí základní polohy (lepicí páska). Při 
změně dráhy musejí být tyto značky bez poškození povrchu opět odstraněny. 
 

d) Nedodržení těchto pravidel chování může být trestáno jako porušení pravidel 
(nesportovní chování). 
 
 

10.5 Pokyny pro organizátory, rozhodčí 
a) Je třeba zabránit 

aa) fotografování s bleskem během hry 
ab) povzbuzování a rušení hráčů za použití hlasitých nástrojů 
 

Odpovědný rozhodčí na základě posouzení místních podmínek jednotlivě rozhodne o 
nutnosti zásahu proti aa) a ab). 
 

b) V zájmu sportovního odvětví kuželek je třeba všemi způsoby podporovat televizní 
týmy a novináře. Přitom je možno počítat s drobným ovlivněním sportovního 
provozu.  
 

c) Organizátor zodpovídá za dodržování pořádku a klidu ve sportovním zařízení. Musí 
přitom respektovat pokyny odpovědného rozhodčího, jako je například vykázání 
účastníků či diváků z haly. 
 
 

10.6 Protest/Námitka 
Námitka musí být písemně podána rozhodčímu soudu / hlavnímu rozhodčímu soudci 
ze strany vedoucího delegace, zástupce nebo doprovodu příslušného sportovce. 
V ostatních případech viz body 5.2 a dále RVO. 
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Protest bude projednáván jen tehdy, je-li zároveň uhrazen poplatek za protest. 
V případě uznání protestu je potom poplatek vrácen. Výše poplatku za protest viz bod 
13.3.2 FRO. 
 
 

11. Nabytí platnosti 
Mezinárodní sportovní řád NBC (ISO) ve verzi 5.00 vstupuje v platnost 01. července 
2014. 
Zároveň verze 1.00, verze 1.01 a 2.00 pozbývají platnosti. 
Mezinárodní sportovní řád NBC (ISO) v tomto znění vychází z ustanovení konferencí 
NBC v předešlých letech. Tyto byly souhrnně zveřejněny ve verzi 1.00, která vstoupila 
v platnost 01. dubna 2010, a ve změnovém dodatku verze 1.01, platném od 01. ledna 
2011 (rozhodnutí konference 2010 v Ljubljaně, Slovinsko). Ustanovené změny 
z konference 2012 v Tivatu (Montenegro) byly následně připojeny. 
 
 

12. Přílohy k tomuto řádu 
Příloha 1:  Uznání a dohoda o Antidopingových předpisech WNBA a sportovní jurisdikci 
Příloha 2:  Povolení změny klubu mezi členskými svazy 
Příloha 3:  Žádost o schválení mezinárodních akcí 
 
  


