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Pravidla kuželká řského sportu 
Čl. 4 

Sout ěže 

Změna definice kuželkářské ligy v odst. 3 
(3) Stupněm dlouhodobé soutěže se rozumí: 

• kuželkářská liga dle třídy soutěže; 

Čl. 7 
Právo ú časti v sout ěži 

Přidán odst.5 

(5) Hráč, který se účastní soutěží družstev v zahraničí, 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. 

Čl. 8 
Lékařská prohlídka 

Přidán odst.8 

(8) V případě potřeby se pro prokázání lékařské prohlídky použije jako příloha k registračnímu průkazu 
tiskopis Zdravotní průkaz 2. 

Přidán komentář 
2 Vzor tiskopisu „Zdravotní průkaz“ je uveden v příloze č. 12 těchto STP 

Čl. 12 
Náležitosti družstev – soupisky 

Vypuštěny byly odst. 8 a 10, které definovaly závazný počet hráčů, kteří musí odehrát aspoň jeden start a 
přeřazení hráčů v rámci oddílu do nižší soutěže. 
Odst. 9 byl přečíslován na 8 a byl pozměněn. 

(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. 

Čl. 15 
Hostování 

Vložen odst. 7, ostatní odstavce přečíslovány. 

(7) Žádost o hostování nemohou v následujícím soutěžním ročníku podat ti hráči, kteří v rámci 
přestupního termínu přestoupili do jiného oddílu a přinesli s sebou soutěž v souladu s ustanovením čl. 
1, odst. 2) Přestupního řádu ČKA. 

Odst. 8 – opraveny názvy tiskopisů a odkazy na ně dle skutečného stavu. 

(8) Hráč, který žádá o hostování, je povinen řádně vyplnit tiskopis „Žádost o hostování” 3  nebo „Žádost o 
prodloužení hostování“ 4. V kolonce „podpis funkcionáře“ mateřského a nového oddílu se uvedou 
křestní jména, příjmení a podpisy podpisujících funkcionářů. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně 
podepíše s uvedením data podpisu. 

Vypuštěn odst. 12 c) – potvrzení školy. 

Čl. 16 
Start náhradníka v oddílu 

Upraveno znění odst. 4 – velmi zásadní změna ! 



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

 
 
Vložen celý nový článek č. 18, všechny další články odpovídajícím způsobem přečíslovány včetně odkazů 
na tyto články v textu STP. Další související úpravy jsou ve čl. 36 a 38. 

Čl. 18 
Koule s pasem 

(1) Hráč je oprávněn používat ke hře koule, které mají vystavený pas na jeho jméno.  

(2) Každá koule s pasem je označena jedinečným identifikačním číslem. Toto číslo je uvedeno v pasu, 
který se k dané kouli vztahuje. Vydavatel pasu garantuje, že koule, ke které vydává pas, odpovídají 
technickým požadavkům na kvalitu koule. 

(3) Pas k hracím koulím je možné vystavit pouze na jejich majitele – na jednoho konkrétního hráče. Hráč 
může vlastnit libovolný počet koulí s pasem. 

(4) S koulí s pasem může hrát pouze jejich majitel, na jehož jméno je pas vystaven. Kouli s pasem nesmí 
použít ani spoluhráč ani protihráč. 

(5) Maximální počet při hře použitých vlastních koulí s pasem je stanoven na čtyři kusy. V případě 
nedostatku místa v zásobníku koulí může rozhodčí rozhodnout, že se pro všechny hráče počet 
použitých koulí s pasem sníží.    

(6) Majitel koulí s pasem používá tyto koule ke hře s vědomím rizika jejich poškození. Majitel koulí s pasem 
není oprávněn požadovat jakékoli kompenzace za jejich případné poškození.  

(7) Koule s pasem musí být doplněny koulemi zajištěnými pořadatelem tak, aby celkový počet koulí 
k  dispozici byl minimálně tři koule na dráhu. V případě nedostatku místa v zásobníku koulí se 
přebytečné koule odstraní a uloží na bezpečném místě mimo hrací prostor.  

(8) Pasy ke koulím vydává správce pasů na základě licence udělené VV ČKA. Celkovou evidenci provádí 
technická komise ČKA. 

Čl. 27 
Přestupky 

(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. 
g) Hraje-li koulí s pasem, která mu nepatří. Postih lze uplatnit pouze v případě, když jsou koule s 

pasem na první pohled odlišeny od ostatních použitých koulí. 

Čl. 29 
Potrestání hrá če za nesportovní chování a vylou čení ze startu 

Upraven způsob zastavení sportovní činnosti. 

(2) Za každé dva přestupky podle čl. 27 odst. 3 písm. h) – nesportovní chování – v příslušném soutěžním 
ročníku je hráči automaticky zastavena sportovní činnost na jedno následující mistrovské utkání ve 
všech soutěžích. 

(3) Je-li hráč vyloučen ze startu podle čl. 28, je mu automaticky zastavena sportovní činnost na dvě 
následující mistrovská utkání ve všech soutěžích.  

(4) Dobu zastavení sportovní činnosti stanoví vedoucí soutěže, ve které se hráč dopustil každého svého 
druhého přestupku dle odst. 2 nebo byl vyloučen ze startu dle odst. 3, vyhlášením termínu, do kdy 
hráč nesmí startovat v žádné soutěži. Při určování termínu přihlédne k termínovému kalendáři. 

Čl. 36 
Povinnosti domácího družstva – po řadatele 

 (2) Povinností domácího družstva je: 
m) Zajistit dostatečný počet koulí, které vyhovují Technickým předpisům, nejsou mechanicky 

poškozené a jsou zbaveny nečistot. 



Čl. 38 
Povinnosti a práva vedoucích družstev, trenér ů a hráčů 

(1) Vedoucí družstva je povinen: 
m) Předložit rozhodčímu úplnou sestavu družstva včetně trenéra a jeho zástupců, registrační průkazy 

všech hráčů uvedených na sestavě, pasy ke koulím a připravit ke kontrole i příslušné koule, se 
kterými hodlá některý hráč družstva hrát. 

 
Vložena písmena e) a f) do odst. 4. 
 
(4) Hráč je povinen: 

e) Používat ke hře koule zajištěné pořadatelem nebo vlastní koule s platným pasem vystaveným na 
jeho jméno. 

f) Přemístit při střídání drah vlastní koule s pasem do příslušného podavače podle dispozic kuželny. 
 

Soutěžní řád kuželká řského sportu 
Čl. 5 

Řízení sout ěží 
Upraveno znění odst. 2-6. 

(2) Družstva zařazuje do soutěží a jejich skupin řídící orgán soutěže podle výsledků soutěží v minulém 
ročníku a podle předpisů o postupu či sestupu mezi jednotlivými třídami soutěží. Řídící orgán soutěže 
při tom přihlédne k požadavkům účastníků soutěží. Konečné rozhodnutí o zařazení družstev do 
jednotlivých tříd soutěží a jejich skupin přísluší řídícímu orgánu soutěže. 

(3) Družstvo, které chce dobrovolně opustit soutěž, do které má být zařazeno pro další soutěžní ročník, 
nebo je z ní řídícím orgánem soutěže vyloučeno, je pro účely stanovení sestupujících družstev fiktivně 
zařazeno na poslední místo v konečné tabulce družstev. 

(4) Družstvo, které dobrovolně opouští soutěž, má právo podat přihlášku do soutěže o jednu úroveň nižší. 
O jeho případné žádosti o zařazení do soutěže o více než jednu úroveň nižší rozhodne řídící orgán 
soutěže, který tuto soutěž řídí. 

(5) Pokud družstvo, které si vybojovalo v dané soutěži právo postupu do vyšší soutěže, neprojeví o 
přeřazení zájem, přechází právo postupu na další družstva dle konečného pořadí v soutěži. Právo 
postupu lze však takto nabídnout nejvýše třem dalším družstvům.  

(6) Při přestupu hráčů jednoho družstva (nejméně pěti hráčů šestičlenného družstva a tří hráčů tříčlenného 
družstva uvedených na poslední soupisce družstva) do jiného oddílu, lze družstvo jiného oddílu složené 
z přestupujících hráčů zařadit do té soutěže, kterou si vybojovalo družstvo složené z přestupujících 
hráčů před jejich přestupem. Tito hráči nemohou během celého následujícího soutěžního ročníku 
požádat o hostování. Tento přestup je podmíněn souhlasem obou dotčených oddílů. 

Čl. 7 
Rozcvi čení na dráze 

Doplněno znění odst. 3 

(3) Pokyn k zahájení a ukončení rozcvičení dá rozhodčí, v případě jeho nepřítomnosti vedoucí domácího 
družstva. Pro měření času při rozcvičení platí přiměřeně ustanovení čl. 23, odst. 3 a 4 Pravidel. 

Čl. 9 
Termíny a po řad utkání 

Upraveno znění odst. 6 

(6) Jestliže družstva nemohou nebo nemohla ze závažných důvodů sehrát utkání ve stanoveném termínu, 
příslušná sportovně technická komise soutěže nařídí pro jeho sehrání pevný termín. Při určení termínu 
přihlédne k termínu navrženému všemi účastníky, má-li jejich návrh k dispozici. Její rozhodnutí je 
konečné. 

 



Čl. 12 
Střídání hrá če - zranění hráče 

Upraveno znění odst. 1 

(1) Každá změna hráče na sestavě předané rozhodčímu se považuje za střídání. 
 

Řád rozhod čích 
Čl. 6 

Povinnosti rozhod čího 
Vloženy odst. 9 a 11, ostatní odstavce odpovídajícím způsobem přečíslovány. 

(9) Zkontrolovat předložené pasy ke koulím, prověřit, zda souhlasí jméno majitele a hráče a zda se shodují 
čísla koulí uvedená v pase a na jednotlivých koulích. 

(11) Před začátkem rozcvičení hráčů na dráze a při každém střídání drah zkontrolovat připravenost a počet 
koulí zajištěných pořadatelem a koulí s pasem v zásobníku koulí podle nastupujících hráčů. V případě, 
že se koule nevejdou do zásobníku koulí, zajistit odstranění přebytečných koulí a jejich uložení na 
bezpečném místě. V případě nedostatku místa v zásobníku koulí rozhodne o snížení počtu použitých 
koulí s pasem jednoho hráče. 

 

Správní a disciplinární řád ČKA 
Čl. 59 

Peněžitý trest 
Upraveny maximální výše peněžitých trestů. 

(1) Peněžitý trest lze uložit jednotlivci nejvýše v částce 5 000 Kč. 

(2) Peněžitý trest kolektivu lze uložit nejvýše v částce 30 000 Kč. 

Čl. 63 
Zásady pro ukládání disciplinárních trest ů 

Upraveno znění odst. 6 

(6) V jednom disciplinárním řízení lze za provinění jednoho subjektu uložit jen jeden trest. V případě 
provinění jednotlivce, způsobeného v souvislosti s činností kolektivu, lze uložit trest i kolektivu, jehož byl 
jednotlivec členem v době provinění. 

Čl. 6 
Změna oddílové p říslušnosti 

Upraveno znění odst. 6.3 

6.3  Způsob a podmínky změny oddílové příslušnosti stanoví ČKA a ČBA svým vnitřním předpisem. 
 

Přestupní řád ČKA 
Čl. 1 
Úvod 

Opraven odkaz v odst. 1 a). 

(1) Tento Přestupní řád ČKA (dále jen „PŘ“) stanoví 
a) postup v případě podání žádosti fyzické osoby o registraci, která je zároveň změnou oddílové 

příslušnosti podle ustanovení článku 6 Registračního řádu ČKBF (dále jen „RŘ ČKBF“), a oddíl se 
změnou oddílové příslušnosti nevysloví souhlas ve smyslu ustanovení bodu 6.2 RŘ ČKBF; 

 
Vložen odst. 2, další odstavec přečíslován. 



(2) Fyzická osoba může požádat o změnu oddílové příslušnosti pouze v době pevného přestupního 
termínu od 1. června do 31. srpna, a to během každého přestupního termínu nejvýše jednou. 

 

Směrnice České kuželká řské asociace č. 1/2010 
o postupu p ři odchodu hrá če do zahrani čí 

a o podmínkách registrace cizího státního p říslušníka 
 
Směrnice byla přečíslována na č. 1/2010. 
Doplněny a definována správní poplatky. Úprava vyplývá z požadavků nových Mezinárodních předpisů. 

Čl. 2 
Povolení startu v zahrani čí 

(1) Hráč vyplní žádost1) o povolení startu v zahraničním oddílu a zašle ji sekretariátu ČKA. Žádost doloží 
souhlasem mateřského oddílu2) a potvrzením o uhrazení správních poplatků. Žádost obsahující 
všechny požadované údaje se podává ve trojím vyhotovení. 

 

(8) Výše správního poplatku za podání žádosti o povolení startu v zahraničí: 
a) NBC – 100 €; 
b) ČKA – 500 Kč; 
c) Správní poplatek je splatný ke dni podání žádosti. 

(10) Podle ustanovení čl. 7.3.3 Mezinárodního sportovního řádu NBC může hráč přestoupit do zahraničí 
kdykoli. Aby mohl startovat za nový oddíl v mezinárodních soutěžích, musí se přestup uskutečnit do 15. 
července. Povolení ke startu hráče v zahraničí lze vydat nejdříve po ukončení soutěží družstev. 

 

Seznam p říloh 
Doplněny dva tiskopisy. 
 
12 Zdravotní průkaz 
13 Pas ke kouli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 12 

Tiskopis Zdravotní pr ůkaz 

 
 



Příloha 13 

Pas ke kouli – rozm ěry 10×7 cm 
 

 
 
 


