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Pravidla kuželkářského sportu 

Část první 
Všeobecná ustanovení 

Čl. 4 
Soutěže 

(1) V kuželkářském sportu se v ČR vypisují zejména soutěže pro jednotlivce, dvojice, tandemy a družstva. 

I. Jednorázové soutěže (Soutěže jednotlivců) 

(2) Účastníci soutěže se na každém stupni jednorázové soutěže účastní turnaje, který je rozpisem soutěže vypsán 
zpravidla na jeden, resp. dva starty. 

(3) Nejnižšího stupně se mohou zúčastnit všichni hráči, kteří odpovídají pohlaví a věkové kategorii, pro kterou je 
soutěž vypsána, svojí oddílovou příslušností spadají pod vypisovatele soutěže a splňují případně další podmínky 
rozpisu soutěže. 

(4) Do vyššího stupně soutěže postupují pouze hráči, kteří se úspěšně účastnili nižšího stupně. Počet postupujících 
hráčů z nižšího stupně soutěže určuje rozpis vyššího stupně soutěže. 

(5) Podmínka účasti hráče v nižší soutěži dle odst. 4 se neuplatní v těchto případech: 

a) rozpis vyšší soutěže tuto podmínku ruší pro všechny nebo jen pro některé účastníky; obvykle se to může 
týkat obhájce titulu; 

b) rozpis vyšší soutěže uvádí možnost kvalifikovat se do ní na základě výsledků z jiné soutěže; 

c) počet přihlášených účastníků do nižší soutěže je menší nebo roven počtu postupujících, které předepisuje 
rozpis vyšší soutěže. 

(6) Stupněm jednorázové soutěže se rozumí: 

a) mistrovství ČR; 

b) mistrovství kraje; 

c) mistrovství okresu; 

d) mistrovství oddílu. 

II. Dlouhodobé soutěže družstev 

(7) Dlouhodobé soutěže se vypisují zpravidla pro dvou– či čtyřkolový systém hry každý s každým. Je možné použít 
i dlouhodobý turnajový systém v průběhu celého soutěžního ročníku. Ve vhodných případech lze vypsat 
nadstavbovou část soutěže. 

(8) Rozpis soutěže uvádí, kterých družstev se podle jejich umístění po odehrání celého soutěžního ročníků týká 
postup, resp. sestup do jiného stupně soutěže. 

(9) Rozpis vyššího stupně soutěže může uvádět podmínky, které musí postupující družstvo splnit. Mezi tyto 
podmínky může patřit sehrání dodatečné kvalifikace. 

(10) Rozpis nižší soutěže musí zohlednit možnost, že z vyšší soutěže sestoupí z různých důvodů vyšší počet 
sestupujících, než bývá obvyklé. 

(11) Stupněm dlouhodobé soutěže se rozumí: 

a) nadnárodní soutěž; 

b) kuželkářská liga dle třídy soutěže; 

c) divize; 

d) krajský přebor dle třídy soutěže; 

e) meziokresní a okresní přebor. 

(12) Nadnárodní soutěž je pořádána dvěma a více národními svazy, z nichž jedním je ČKA. 

a) Tato soutěž se řídí mezinárodními sportovními předpisy ISO a dále svými vlastními předpisy. 
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b) Družstva z členských oddílů ČKBF, která se účastní této soutěže, musí dodržovat také všechna ustanovení 
Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu. 

(13) Kuželkářskou ligu řídí VV ČKA prostřednictvím svých odborných komisí. 

(14) Divizní soutěže řídí společně příslušné VV KKS, které tuto divizi tvoří. Za tím účelem si mohou zřídit potřebné 
společné odborné komise. Jedná se o společnou soutěž dvou krajů. 

(15) Krajské, meziokresní a okresní soutěže řídí příslušné VV KKS, resp. VV OKS prostřednictvím svých odborných 
komisí. 

III. Soutěže dvojic a tandemů 

(16) Soutěže dvojic či tandemů vypisují příslušné orgány ČKA či kluby dle svého uvážení. 

Čl. 7 
Právo účasti v soutěži 

(1) Obecně platí, že právo účasti v soutěži mají všichni, kteří splňují podmínky stanovené rozpisem soutěže. 

(2) Hráč musí při všech soutěžích prokázat svoje právo k účasti v soutěži. 

(3) V mistrovských soutěžích jednotlivců dle čl. 4, odst. 2 mohou hráči startovat pouze ve své věkové kategorii dle 
čl. 9. 

(4) Soutěží družstev dle čl. 4, odst. 3 vypsaných pro věkovou kategorii mužů či žen se mohou bez omezení zúčastnit 
i hráči věkové kategorie senioři či seniorky. 

(5) Hráč, který má uzavřenu smlouvu o startu v zahraničí a má splněny podmínky stanovené touto smlouvou vůči 
ČKA, se může účastnit mistrovských soutěží dvojic, tandemů a jednotlivců za oddíl, za který je v ČR registrován. 

(6) Hráč, který se účastní soutěží družstev v zahraničí v rámci oficiální struktury kuželkářského sportu zaštítěnou 
mezinárodní federací International Bowling Federation a všemi úrovněmi Olympijských výborů, nesmí startovat 
v mistrovských soutěžích družstev v rámci ČKA. Porušení tohoto ustanovení se považuje za neoprávněný start 
a příslušný řídící orgán soutěže vyhlásí kontumační výsledek v neprospěch družstva, za které takový hráč 
startoval. 

(7) Hráč, který uskuteční start za družstvo v nadnárodní soutěži podle čl. 4, odst. 4, nesmí ve stejném hracím týdnu 
nastoupit k jinému utkání v soutěži družstev dospělých. Pokud by hráč po startu v družstvu v soutěži dle čl. 4, 
odst. 4 nastoupil ve stejném hracím týdnu k utkání za jiné družstvo, bude tento start považován za neoprávněný 
a příslušný řídící orgán soutěže vyhlásí kontumační výsledek v neprospěch družstva, za které takový hráč 
startoval. 

Čl. 11 
Náležitosti hráčů, vedoucích družstev a trenérů 

(1) Hráč musí mít uhrazen členský příspěvek. 

(2) Hráči nastupují ke všem soutěžím ve sportovní obuvi. 

(3) Oblečení hráčů při hře tvoří dres, trenýrky či teplákové kalhoty a stejné ponožky. U hráček je povolena krátká 
sukně. Nošení barevně podobných krátkých kalhot, případně cyklistických kalhot, respektive krátkých kalhot či 
sukní se považuje za jednotný herní úbor. Viditelné a/nebo vyčnívající spodní oblečení, stejně jako funkční 
prádlo, nemusí mít stejnou barvu jako hrací úbor.  
Na úboru hráče je povoleno označení jeho oddílu či jiné organizace, za kterou startuje, a identifikace hráče. Na 
dresu může být uvedeno označení (logo) sponzora s výjimkou výrobců alkoholu (mimo piva) a tabákových 
výrobků. Při startu v mezinárodních soutěžích podléhá označení sponzora mezinárodním předpisům. 

(4) V soutěžích družstev nastupují hráči družstva na dráhy jednotně oblečeni. 

(5) Ke společnému nástupu družstev nastupují hráči ve sportovním oblečení. Hráč může podle okolností nastoupit 
v dresu a trenýrkách (případně teplákových kalhotách či sukni) nebo v teplákové soupravě svého družstva. 

(6) Vedoucí družstva musí mít uhrazen členský příspěvek a před zahájením příslušného soutěžního ročníku musí 
dovršit 18 let věku. 
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(7) Trenér musí mít uhrazen členský příspěvek a platný trenérský průkaz. Zástupce trenéra musí mít uhrazen 
členský příspěvek. 

(8) V případě soutěží řízených STK ČKA musí mít trenér nebo jeho zástupce teplákovou soupravu nebo úbor totožný 
s úborem hráčů a sportovní obuv. 

(9) Hráč, vedoucí družstva či trenér prokazují svoji totožnost registračním průkazem nebo jiným platným 
identifikačním dokladem (např. občanským průkazem, pasem nebo řidičským průkazem apod.) – dále také jen 
„doklad totožnosti“. Viz Registrační a přestupní řád ČKA čl. 4, odst. 2.  

Čl. 12 
Náležitosti družstev – soupisky 

(1) Družstva zařazená do mistrovských soutěží startují na soupisku. Povinnost předložit soupisku družstva mají také 
družstva startující v nadnárodní soutěži dle čl. 4, odst. 12 Pravidel. 

(2) Soupisku družstva vyplní oddíl a uvede na ní: 

a) úplný název družstva; 

b) pro kterou soutěž a kterou část soutěžního ročníku soupiska platí; 

c) jméno a příjmení vedoucího družstva a jeho registrační číslo; 

d) jméno a příjmení trenéra družstva a jeho registrační číslo (uvádí se pouze v případě, když družstvo má 
svého trenéra); 

e) nejméně tolik hráčů, splňujících sportovně technické předpisy dané soutěže, kolik jich tvoří úplné družstvo, 
jejich jména, příjmení, registrační čísla a data narození.  

(3) Vyplněnou soupisku zašle oddíl řídícímu orgánu soutěže dle pokynů v rozpisu soutěže. Družstva startující 
v nadnárodní soutěži se řídí pokyny v rozpisu ligových soutěží, který vydává VV ČKA. 

(4) Platnost soupisky trvá ode dne jejího potvrzení až do skončení příslušné části soutěže. 

(5) Hráč může být uveden jen na jedné soupisce družstva, pokud se nejedná o střídavý start dorostence dle čl. 13. 

(6) Řídící orgán soutěže potvrzuje soupisku samostatně pro podzimní a jarní část soutěže. Pokud oddíl nezašle pro 
jarní část novou soupisku družstva, má se za to, že soupiska pro jarní část je shodná se soupiskou, kterou oddíl 
zaslal pro podzimní část. 

(7) Změny na soupiskách smějí provádět pouze řídící orgány, které je potvrzovaly. 

(8) Hráč, který není uveden na žádné soupisce družstva v dané věkové kategorii a uskuteční v příslušné části 
soutěžního ročníku svůj první start za nějaké družstvo v rámci oddílu, je automaticky dopsán na soupisku tohoto 
družstva. Tento start se nepovažuje za start náhradníka a hráč může startovat jako náhradník za jiné družstvo 
v souladu s ustanovením čl. 16 Pravidel. 

(9) Družstva nejsou povinna předkládat soupisku ke kontrole delegovanému rozhodčímu. 

Čl. 16 
Start náhradníka v oddílu 

(1) Náhradník je hráč, který není uveden na soupisce družstva a v utkání provede alespoň jeden hod po zahájení 
startu v příslušné soutěži. 

(2) Hráč, zapsaný na soupisce družstva zařazeného v některé třídě soutěže, nemůže startovat jako náhradník za 
družstvo téhož oddílu zařazené v nižší nebo stejné třídě soutěže. 

(3) Hráč může v průběhu jednoho utkání nastoupit jako náhradník jen za jedno ze zúčastněných družstev. 

(4) Hráč může absolvovat v každé části soutěžního ročníku pět startů jako náhradník. Po absolvování pátého startu 
v podzimní nebo jarní části soutěžního ročníku již může startovat pouze za družstvo, na jehož soupisce je 
uveden. 

(5) Hráč, který uskuteční pátý start náhradníka za družstvo v nadnárodní soutěži dle čl. 4, odst. 12 Pravidel, se 
automaticky stává členem tohoto družstva a nesmí již v dané části soutěže startovat za jiná družstva. 

(6) U dorostence, využívajícího možnost střídavého startu, se jeho starty náhradníka za družstva dospělých 
a družstva dorostu posuzují odděleně. 
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(7) Pokud hráč uskuteční start v rozporu s ustanovením odst. 2 až 5, řídící orgán jeho start anuluje a zahájí vůči 
němu disciplinární řízení. 

Čl. 23 
Začátek, konec a přerušení startu 

(1) Za začátek startu se považuje pokyn rozhodčího k ukončení rozcvičení a k zahájení hry v příslušné disciplíně. 
Rozhodčí zahájí hru např. slovy: „Zahajte start“. 

(2) Za konec startu se považuje pokyn rozhodčího k odchodu hráčů z hracího prostoru po ukončení celé disciplíny 
a vyhlášení výsledků. 

(3) Časový úsek s možností udělení napomenutí začíná vstupem hráče do hracího prostoru a končí při opuštění 
hracího prostoru hráčem. 

(4) Současně s pokynem rozhodčího k zahájení hry před každou dílčí disciplínou se spouští časomíra a začíná časový 
limit. 

(5) Rozhodčí může během startu hru přerušit (např. za účelem výměny drah). Během přerušení hry se zastavuje 
časomíra. Pokud rozhodčí hru přeruší, mohou v ní hráči pokračovat teprve na jeho pokyn např. slovy 
„Pokračujte ve hře“. Současně s pokynem rozhodčího k pokračování ve hře se opět spouští časomíra. 

(6) Pokud je nutné vyčistit podlahu v hracím prostoru, zastavuje se čas pro hráče a jeho soupeře a technický 
personál pořadatele uklidí hrací prostor. 

Čl. 27 
Přestupky 

(1) Za přestupek se označí jednání či chování hráče v časovém období od začátku do konce startu, uvedené v odst. 
3 tohoto článku. 

(2) Za přestupek v době rozcvičení se považuje jednání či chování hráče uvedené v odst. 3 písm. e), g) a h). 

(3) Za přestupek se považuje. 

a) Položí-li hráč při provádění hodu kouli mimo náhozovou desku. 

b) Překročí-li hráč bílou čáru, ohraničující hrací prostor, s výjimkou případu, kdy si hráč bere kouli ze 
zásobníku. 

c) Dotkne-li se hráč za účelem usnadnění si provedení hodu rukou či kolenem podlahy, náhozové desky, 
povrchu dráhy či stěny kuželny. Výjimkou je pád hráče. 

d) Opře-li se hráč o zásobník koulí či stěnu kuželny. 

e) Úmyslná nebo vědomá hra do nepřipraveného automatického stavěče kuželek. 

f) Čeká-li hráč na určitou kouli. 

g) Hraje-li s vlastní koulí soupeře. Postih lze uplatnit pouze v případě, když jsou vlastní koule soupeře na první 
pohled odlišeny od ostatních použitých koulí. 

h) Nesportovní chování. 

Za nesportovní chování se považuje zejména: 

• když hráč na pokyn rozhodčího nezahájí hru nebo v ní nepokračuje; 

• když hráč nerespektuje rozhodnutí rozhodčího; 

• když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží; 

• když se hráč hlasitě baví, zpívá či vydává jiné hlasité zvuky a ruší tím ostatní hráče; 

• když hráč diskutuje s diváky; 

• když hráč urazí rozhodčího, ostatní hráče, sportovního funkcionáře nebo publikum. 

• jiné jednání hráče, které je v rozporu s běžnými normami společenského chování. 

(4) Dopustí-li se hráč při provádění hodu více přestupků dle předchozího odstavce, klasifikuje se to jako jeden 
přestupek. 

(5) Dopustí-li se hráč při provádění hodu více přestupků a jeden z nich bude označen rozhodčím jako nesportovní 
chování, klasifikuje se to jako nesportovní chování. 
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(6) Při prvním přestupku hráče v jednom startu dle odst. 3 udělí rozhodčí hráči žlutou kartu a v záznamech hodů 
docílený výkon červeně zakroužkuje nebo označí jiným vhodným způsobem. Hod i docílený výkon se počítá. 

(7) Při druhém a každém dalším přestupku hráče v jednom startu dle ustanovení odst. 3 udělí rozhodčí hráči 
současně žlutou a červenou kartu a dále postupuje dle ustanovení čl. 32 – Nulový hod. 

(8) Střídající hráč nepřejímá zaznamenané přestupky střídaného hráče. 

(9) V soutěži tandemů se oba hráči, kteří tvoří tandem, považují pro účely režimu udílení karet za jednu jedinou 
osobu. 

(10) Byla-li hráči udělena karta za nesportovní chování, uvede tuto skutečnost rozhodčí do zápisu o utkání. 

(11) Při každém přestupku hráče je rozhodčí povinen kromě udělení příslušné karty, hráče slovně informovat, za co 
mu byla karta udělena. Výjimkou je překročení přední startovní čáry hracího prostoru, které zaznamená 
automatický stavěč kuželek a signalizuje překročení přední startovní čáry rozsvícením žlutého nebo červeného 
světla. 

(12) Rozsvícení příslušného světla je považováno za napomenutí hráče, aniž by mu rozhodčí ukázal odpovídající 
kartu. Rozhodčí je však oprávněn toto napomenutí v odůvodněném případě zrušit. 

Část pátá 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 39 

(1) Ruší se platnost Pravidel kuželkářského sportu z 1. července 2021 a všech jejich doplňků a změn. 

(2) Tato Pravidla nabývají účinnost od 1. července 2022. 
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Soutěžní řád kuželkářského sportu 

Část čtvrtá 
Soutěže jednotlivců, tandemů a dvojic 

Čl. 25 
Soutěže tandemů 

(1) Tandem tvoří dvojice hráčů, kteří se pravidelně střídají ve hře. Hráči si navzájem podávají koule takovým 
způsobem, že hráč odehraje hod, vezme kouli ze zásobníku a předá ji svému spoluhráči, ten pak pokračuje 
obdobným způsobem. V soutěžích tandemů nemůže být hráč po odehrání alespoň jednoho hodu vystřídán. 

(2) Hraje se vyřazovacím způsobem tandem proti tandemu, dle příslušného rozpisu, rozlosování a časového plánu. 
Soupeřící tandemy startují současně na sousedních drahách. 

(3) Každý tandem v každém kole odehraje 2×30 hs. Pořadí hráčů v tandemu je libovolné. V případě smíšeného 
tandemu začíná vždy první sérii hodů muž a druhou sérii žena. 

(4) Hodnotí se vždy série hodů (30 hs) proti sobě hrajících tandemů. Tandem, který srazí v sérii hodů vyšší počet 
kuželek, dostane jeden setový bod. Při rovnosti počtu poražených kuželek odehrají všichni hráči obou tandemů 
střídavě po jednom hodu do plných (každý hráč 1 hod). Hrát začíná hráč tandemu hrající na levé dráze. Setový 
bod získá tandem, jehož hráči docílí odehranými hody vyššího výkonu. V případě rovnosti výkonů sehrají hráči 
obdobně druhou sérii hodů, hrát začíná tandem hrající na pravé dráze. V případě pokračující shody výkonů se 
postupuje obdobným způsobem až do rozhodnutí, pravidelně se střídají se zahajovací hody. 

(5) Do dalšího kola postupuje tandem, který získal více setových bodů. Při rovnosti setových bodů odehrají hráči 
obou tandemů střídavě po dvou hodech (celkem 4 hody na tandem). Hrát začíná hráč tandemu hrajícím na levé 
dráze. Vítězí tandem, který v sérii čtyř hodů docílí vyššího celkového výkonu. V případě rovnosti výkonu si 
tandemy vymění vzájemně dráhy a odehrají další sérii hodů. V případě opakované rovnosti se postupuje 
obdobně až do rozhodnutí. 

(6) Při udělení karty tandemu se tato váže k danému tandemu a nikoli k jeho jednotlivým hráčům. 

(7) Karty udělené v průběhu celé disciplíny 2×30 hs zůstávají v platnosti až do jejího ukončení. Případné rozhazování 
o vítězství na dráze či v celé disciplíně je považováno za samostatnou disciplínu, a proto vždy začíná bez udělené 
karty. Karty udělené během rozhazování zůstávají v platnosti po celou dobu rozhazování až do konečného 
rozhodnutí. 

Část pátá 
Závěrečná ustanovení 

Čl. 27 
Závěrečná ustanovení 

(1) Ruší se platnost Soutěžního řádu kuželkářského sportu z 1. července 2021 a všech jeho doplňků a změn. 

(2) Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti od 1. července 2022. 


