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Technické předpisy ČKA
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Technické předpisy kuželkářského sportu:
• stanoví podmínky pro zařazování kuželen do kvalitativních tříd
• definují potřebu kvalitativní třídy kuželny pro různé úrovně soutěží
• stanoví doby platnosti kolaudace
• definují typy kolaudací a způsob jejich provádění

Čl. 2
Společná ustanovení
(1)

Technické předpisy ČKA vychází ve všech parametrech a tolerancích z Technických předpisů WNBA vydaných
dne 1. července 2005 ve znění pozdějších změn. Technické předpisy WNBA jsou součástí Technických předpisů
ČKA a nestanoví-li Technické předpisy ČKA výslovně jinak, platí ustanovení Technických předpisů WNBA.

(2)

Technické předpisy WNBA jsou rozděleny do tří částí:
a) Všeobecné předpisy
b) Přístroje a materiály používané na kuželnách
c) Předpisy pro kuželny sekce klasik

Čl. 3
Zařazování kuželen do kvalitativních tříd
(1)

Kuželny se zařazují podle výsledků kolaudace do čtyř kvalitativních tříd označených písmeny A, B, C a D.

(2)

Dráhy a kuželny bez provedené kolaudace jsou způsobilé jen pro trénink a rekreační sport.

(3)

Kvalitativní třída A
Do kvalitativní třídy A se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy
WNBA.

(4)

Kvalitativní třída B
Do kvalitativní třídy B se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy
WNBA s výjimkami:
a) v části „Všeobecné předpisy“
• není nutná čtyřdráhová kuželna
• výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m
• hlediště smí mít výměru menší než 15 m2
• kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob
• umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny
• provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny
• nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota
pro hraní 15 °C
b) v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“
• ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA

(5)

Kvalitativní třída C
Do kvalitativní třídy C se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy
WNBA s výjimkami:
a) v části „Všeobecné předpisy“
• není nutná čtyřdráhová kuželna
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výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m
hlediště smí mít výměru menší než 15m2
kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob
umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny
provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny
nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota
pro hraní 15 °C
v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“
ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA
dráhy nemusí mít časomíru
dráhy nemusí mít totalizátory
dráhy nemusí mít ukazatele přešlapů
veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek
v části „Předpisy pro kuželny sekce klasik“
veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek

Kvalitativní třída D
Do kvalitativní třídy D se zařazují kuželny, které nesplňují požadavky pro zařazení kuželny alespoň do třídy C.

Čl. 4
Kvalitativní třídy a úrovně soutěží
(1)

Všechny ligové soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK ČKA musí být pořádány na kuželnách zařazených
do kvalitativní třídy A nebo B.

(2)

Všechny regionální soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK krajů a okresů musí být pořádány na
kuželnách zařazených minimálně do kvalitativní třídy C.

(3)

Příslušná STK má právo kuželně, která nesplňuje požadavky pro zařazení do kvalitativní třídy nezbytné dle
ustanovení čl. 4.1. nebo 4.2., udělit výjimku pro pořádání zápasů v příslušných soutěžích za předpokladu, že
zjištěné nedostatky při kolaudaci (uvedené v kolaudačním protokolu), zásadním způsobem neovlivňují výkony
hráčů.

Čl. 5
Platnost kolaudace
Doba platnosti kolaudace kuželny je tři roky.

Čl. 6
Typy kolaudací
(1)

Základní kolaudace
Základní kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA u nově postavených kuželen a
kuželkářských drah po rekonstrukci dle čl. 8.

(2)

Periodická kolaudace
Periodickou kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného kraje po uplynutí platnosti kolaudace.

(3)

Kontrolní kolaudace
Kontrolní kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného řídícího orgánu soutěže na pokyn řídícího orgánu
soutěže, pokud je třeba překontrolovat technický stav kuželny.

Čl. 7
Způsob provádění kolaudace
(1)

Kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA či příslušného kraje, kteří mají pro tuto činnost
oprávnění udělované Technickou komisí ČKA.
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(2)

Po provedené kolaudaci je zařazení do příslušné kvalitativní třídy potvrzeno na Technickém osvědčení, které
musí být umístěno na kuželně na viditelném místě. Spolu s ním musí být na kuželně k dispozici i kolaudační zápis
nebo rozhodnutí příslušné STK dle ustanovení čl. 4.3.

(3)

Výkonný výbor ČKA může v rozpisu soutěže uvést, u kterých soutěží se požaduje, aby kolaudaci kuželny provedla
Technická komise ČKA.

(4)

Při provedení kolaudace přísluší technickému pracovníkovi náhrada cestovních výdajů a odměna dle
Ekonomické směrnice ČKA. Náhradu cestovních výdajů a odměnu je povinen uhradit ten (kuželkářský oddíl či
svazový orgán), kdo o kolaudaci požádal.

Čl. 8
Rekonstrukce kuželny
(1)

Za rekonstrukci kuželny se považuje, pokud jsou na kuželně provedeny následující úpravy:
• výměna celého ASK nebo jeho části, a to i v případě, že se nejedná o nové zařízení,
• rekonstrukce prostoru kuželek (ložiskového kříže),
• nový povrch dráhy nebo oprava dráhy v ploše větší než 1 m2,
• kompletní rekonstrukce hracího prostoru,
• stavební úpravy vybavení kuželny, které mohou mít vliv na změnu zařazení kuželny do kategorie.

(2)

Vlastník kuželny nebo oddíl, který na kuželně hraje mistrovská utkání, je povinen ohlásit každou provedenou
opravu na technickém zařízení kuželny předsedovi TK ČKA.

(3)

Předseda TK ČKA stanoví rozsah následné kolaudace a pověří příslušného kolaudátora provedením kolaudace.

Čl. 9
Přechodná, zrušující a závěrečná ustanovení
(1)

Ruší se platnost Technických předpisů vydaných 1. července 2006 a všech jejich doplňků a změn.

(2)

Platnost kolaudace všech kuželen, zkolaudovaných podle Technických předpisů platných do 30. 6. 2012, je dle
kolaudačního protokolu, nejpozději však do 30. 6. 2015.

(3)

Tyto Technické předpisy nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.
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