
 
 

Schváleno usnesením VV ČKA č. 55/22 ze dne 22. 8. 2022. 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 

TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

Sm ě r n i c e  
č. 2/2022 

pro uznávání rekordů ČR 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

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

(2) Jako rekord ČR může být schválen výkon, kterého dosáhne nebo se na jeho dosažení podílí 
výhradně státní příslušník ČR. Spoluúčast cizích státních příslušníků je nepřípustná. 

 
Věkové kategorie a disciplíny 

(1) Rekordy České republiky se uznávají pouze v disciplínách a věkových kategoriích, ve kterých se 
aktuálně vedou světové rekordy podle NBC/WNBA nebo se v nich koná Mistrovství České 
republiky. 

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

(3) Rekordní výkon dvojice/tandemu musí být docílen v soutěži dvojic/tandemů. 

(4) Rekordní výkon družstva musí být docílen v soutěži družstev. 
Pokud družstvo sehraje zápas s větším počtem hráčů, než kolik je v dané kategorii předepsáno, 
a nadbytečné výkony se nezapočítají do celkového výkonu družstva, musí být před začátkem 
zápasu stanoveno, kterých hráčů se výkony nebudou započítávat a tito hráči musí startovat buď 
na úplném začátku, nebo na samotném konci utkání. 

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

(6) Jako rekordní výkon v dané věkové kategorii bude uznán výkon, kterého dosáhne hráč/hráči této 
či nižší věkové kategorie. 

(1) Za rekordní může být označen jen nejvyšší výkon v příslušné disciplíně a hráčské kategorii, který 
byl docílený v některé mistrovské soutěži řízené: 

a) NBC/WNBA 
 Mistrovství světa či Mistrovství Evropy 
 Světový pohár jednotlivců 
 Světový pohár, Evropský pohár a Pohár NBC klubových družstev 
 Oficiální mezistátní utkání 

b) Výkonný výbor ČKA 
 Ligové soutěže družstev včetně Interligy 
 Jednorázová MČR jednotlivců a dvojic/tandemů 
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c) Krajské kuželkářské svazy ČKA 
 Jednorázová mistrovství KKS jednotlivců a dvojic/tandemů 

d) Další národní kuželkářské svazy NBC/WNBA 
 Nejvyšší soutěž družstev mužů či žen národního kuželkářského svazu 

(2) U soutěží dle Čl. 2 bod 1 písm. b) a c) může být rekordní výkon dosažen pouze v případě, že ji 
řídil rozhodčí s minimálně druhou kvalifikační třídou. 

(1) Vytvoření výkonu, který by měl být označen za rekord ČR, je třeba nahlásit na e-mailovou adresu 
sekretariátu ČKA cka@kuzelky.cz. Oznámení musí obsahovat: 

a) Disciplínu a věkovou kategorii 

b) Místo a datum docíleného výkonu 

c) Druh soutěže, u dlouhodobých soutěží číslo kola 

d) Jméno a příjmení hráče, v případě dvojic/tandemů a družstev, jména a příjmení všech členů 

e) Dosažený výkon 

Oznámení může učinit kdokoliv. Nejlépe hráč, který se na dosaženém výkonu aktivně podílel, 
resp. vedoucí příslušného družstva. 

(2) Sekretariát zkontroluje, zda uvedené údaje jsou v souladu s údaji na dostupných oficiálních 
výsledkových zdrojích. Pokud tomu tak není, vyzve oznamovatele, aby své oznámení vhodným 
způsobem doložil, např. pomocí oficiálního zápisu z utkání/soutěže či zprávou hlavního 
rozhodčího. 

(3) Ověřené oznámení o vytvoření nového rekordu České republiky předloží sekretariát ČKA ke 
schválení VV ČKA. 

(4) Po schválení docíleného výkonu jako rekordu České republiky zveřejní sekretariát ČKA tuto 
skutečnost na webu ČKA a přiměřeným způsobem informuje o ní nového držitele rekordu. 

(1) Evidenci rekordů vede sekretariát ČKA. 

(1) Jako rekord České republiky v kuželkářském sportu mohou být uznány jen výkony, které byly 
dosaženy od 1. ledna 1993. Výkony ze soutěží, které řídí národní kuželkářské svazy NBC – viz 
Čl. 2 bod 1 písm. d) – mohou být uznány za rekord ČR od 1. září 2018. 

mailto:cka@kuzelky.cz
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(2) Jako rekord České republiky se evidují také historické výkony v disciplínách, ve kterých se 
aktuálně tyto výkony na úrovni NBC/WNBA neschvalují. 

(3) Ruší se platnost Směrnice pro uznávání a evidenci rekordů ČR z roku 2000. 

(4) Tato Směrnice nabývá účinnost od 1. září 2022. 


