
Řád rozhodčích  
Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) 

 
Tato směrnice specifikuje vnitřní předpisy ČBA pro práci rozhodčích 

Část první – Úvodní a všeobecná ustanovení  

1. Preambule  

1.1. Řád rozhodčích bowlingového sportu (dále jen ŘR) je souhrn předpisů pro činnost rozhodčích na 

sportovních bowlingových akcích organizovaných v rámci ČBA nebo za spoluúčasti ČBA včetně 

akcí zařazených do turnajového žebříčku ČBA v kategoriích A a M. 

1.2. ŘR upravuje kategorizaci přestupků a udělování trestů v průběhu hracího dne. 

1.3. ŘR definuje výši odměn a náhrad výdajů pro práci rozhodčích v průběhu hracího dne. 

2. Působnost řádu rozhodčích 

2.1. ŘR se vydává na návrh STK, VV ČBA a řídí se jím práce rozhodčích na veškerých soutěžích. 

3. Dokumenty pro práci rozhodčích 

3.1. Hlavními dokumenty pro práci rozhodčích jsou: 

 Pravidla bowlingu WTBA v české verzi 

 Soutěžní řád ČBA 

 Řád rozhodčích 

 Aktuální rozpisy soutěží 

 Propozice soutěží 

 Další interní pokyny a směrnice orgánů ČBA pro práci rozhodčích  

Část druhá – Rozhodčí  

4. Povinnosti rozhodčích  

4.1. Hlavní i dráhový rozhodčí je povinen účastnit se pravidelného semináře rozhodčích, které provádí 

STK v ročních intervalech a to nejméně jednou za dva roky. 

4.2. Hlavní i dráhový rozhodčí musí být členem ČBA. 

4.3. Hlavní rozhodčí musí být starší 18ti let, dráhový rozhodčí musí být starší 15ti let. 

4.4. Rozhodčí řídí soutěž či utkání v předepsaném oblečení: 

 Dres rozhodčích 

 Dlouhé kalhoty, popřípadě u žen sukně. 

4.5. Rozhodčí musí znát pravidla bowlingu. 

4.6. Rozhodčí musí znát příslušné pasáže soutěžního řádu týkající se jeho práce. 

4.7. Rozhodčí musí znát příslušné pasáže disciplinárního řádu týkající se jeho práce. 

4.8. Rozhodčí musí znát rozpis soutěže kam je delegován k výkonu své funkce. 

4.9. Rozhodčí je povinen sdělit STK funkční kontaktní informace, především telefon, e-mail, adresu 

pro korespondenci. Dále je povinen sdělit, kterou soutěž hraje. Tyto informace musí udržovat 

rozhodčí neustále aktuální po celou dobu platnosti výkonu funkce rozhodčího. 

4.10. Hlavní i dráhový rozhodčí dbají, aby svým chováním nekazili dobré jméno rozhodčích a ČBA. 

4.11. Hlavní a dráhový rozhodčí nesmí v průběhu hracího dne užít a být pod vlivem alkoholických a 

jiných návykových látek včetně tabákových. 



5. Delegace rozhodčích a jejich změny 

5.1. Rozhodčího deleguje k utkání nebo soutěži pověřený předseda STK nebo jim pověřený člen STK 

nejdéle 5 dní před konáním soutěže a toto zašle na stránky ČBA. 

5.2. Minimální počet dráhových rozhodčích delegovaných na soutěže: 

 Dráhový rozhodčí  

o Extraliga     0 

o Juniorská liga     1 

o Ostatní akce na 6 a méně drah   1  

o Ostatní akce na 7 a více drahách  2 

5.3. Nemůže-li se rozhodčí dostavit k výkonu funkce je povinen to nejpozději 5 dnů před konáním 

soutěže oznámit předsedovi STK s uvedením důvodu své neúčasti. Předseda STK nebo jím 

pověřený člen zajistí neprodleně jiného rozhodčího. 

5.4. V případě, že dojde k situaci, kdy se rozhodčí nemůže ze závažných důvodů dostavit k výkonu 

své funkce bezprostředně před soutěží (nemoc, ošetřování člena rodiny, úmrtí v rodině, nehoda, 

pracovní zaneprázdnění) je povinen toto ihned oznámit předsedovi STK nebo jím pověřenému 

členu a dále pak do 5 dnů doložit nepřítomnost písemným dokladem (kopie neschopenky apod.). 

V případě, že nepřítomnost nebude omluvena písemnou formou, bude toto považováno za 

neomluvenou neúčast, kterou vezme STK v potaz při hodnocení a obsazování rozhodčích na další 

akce ČBA. 

6. Finanční nároky rozhodčího 

6.1. Paušální odměny za práci rozhodčího v rámci hracího dne jednotlivých celostátních ligových 

soutěžích je stanovena na základě této směrnice, takto:  

 

Soutěž Hlavní rozhodčí 

Kč/hrací den 

Dráhový rozhodčí 

Kč/hrací den 

Extraliga 1 000,- 0,- 

Juniorská liga 1 000,- 700,- 

 

6.2. Odměna za práci rozhodčího na ostatních akcích pořádaných  ČBA : 

 Základní odměna hlavního rozhodčího 400,- Kč 

 Základní odměna dráhového rozhodčího 100,- Kč 

K základní odměně je dále oběma typům rozhodčích přičtena odměna 100,- Kč za každou celou 

odpracovanou hodinu a dále za každou další hodinu, ze které uběhlo alespoň 20 minut. Doba 

trvání hracího dne se počítá od doby, kdy je rozhodčí povinen být přítomen na bowlingovém 

centru (30 minut před začátkem hracího dne) až do doby ukončení hracího dne a vyhlášení 

předběžných výsledků (30 minut po ukončení poslední hry hracího dne). 

6.3. Odměny v regionálních soutěžích řeší regionální zástupci individuálně v rámci svých rozpočtů. 

Povinností těchto zástupců je dodat seznam kvalifikovaných rozhodčích a během sezóny zasílat 

jména delegovaných rozhodčích na jednotlivé hrací dny. 

6.4. Náhrada jízdních výdajů náleží rozhodčímu pouze, je-li vzdálenost mezi bydlištěm a       

hernou větší než 55 km. 

 v případě použití veřejné hromadné dopravy náleží náhrada ve skutečné výši výdajů, 

tuto výši prokazuje rozhodčí jízdenkou. 

 při použití soukromého vozidla náleží rozhodčímu paušální náhrada ve výši nákladů na 

veřejnou dopravu. 

6.5. Rozhodčímu náleží náhrada ostatních výdajů, a to je stravné (příspěvek na oběd) a to v těch 

případech, kdy délka hracího dne je osm a více hodin. Výše příspěvku na stravování činní  

120,- Kč. 



6.6. Neuskuteční-li se hrací den z jakýchkoliv důvodů, přísluší delegovanému rozhodčímu pouze 

náhrada cestovních výdajů. 

7. Prezence 

7.1. Řídit hrací den dle Pravidel, Soutěžního řádu, Řádu rozhodčích a rozpisu příslušné soutěže. 

7.2. Provádět předepsané zápisy do soupisek družstev včetně dodatečných zápisů dle pokynů STK. 

7.3. Dostavit se nejméně 30 minut před stanoveným začátkem prvního tréninku a provést vizuální 

kontrolu drah. 

7.4. Rozhodčí je povinen seznámit se s rozpisem soutěže, nebo utkání, na které je delegován.  

7.5. Hlavní rozhodčí kontroluje, potvrzuje a archivuje zápisy o utkání a to do zahájení nové sezony.  

7.6. Detailní rozpis povinností hlavního a dráhového rozhodčího upravuje interní směrnice komise 

rozhodčích. 

7.7. Zaslání výsledků po ukončení hracího dne v týž den elektronicky na adresu 

vysledky@czechbowling.cz. 

7.8. Zaslání stručné reportáže z hracího dne elektronickou poštou ještě týž den na adresu 

vysledky@czechbowling.cz. 

7.9. Zaslání ZoHD po ukončení hracího dne elektronickou poštou ještě týž den na adresu 

pkr@czechbowling.cz  ke kontrole a vyjádření STK. 

7.10. Zaslání ZoHD se všemi přílohami doporučenou poštou na adresu dle pokynů pro práci 

rozhodčích nejpozději do 4 pracovních dnů od potvrzení STK o jeho správném vyplnění. 

Potvrzení STK bude zasláno elektronickou poštou na adresu hlavního rozhodčího. 

7.11. Zaslání zůstatku hotovosti z hracího dne v případě ligy, nebo po skončení soutěže (turnaje) v 

ostatních případech, do 4 pracovních dnů po potvrzení STK dle bodu 7.10 na konto ČBA 

(153696096/0600 ), pod přiděleným variabilním symbolem dle přílohy č. 1. 

8. Řízení soutěží  

8.1. Převezme-li delegovaný rozhodčí, řízení během hracího dne a při kontrole dokladů zjistí, že 

některý hráč uskutečnil svůj start v rozporu s Pravidly, Soutěžním řádem, rozpisem soutěže či 

jiným závazným předpisem řídícího orgánu soutěže, prohlásí jeho start za neplatný a výkon 

anuluje. Závady uvede do zápisu z hracího dne. 

8.2. Rozhodčí, který hrací den řídí, nesmí v tomto hracím dni zároveň startovat. 

8.3. Při řízení hracího dne uděluje rozhodčí tresty dle pravidel WTBA, disciplinárního řádu a této 

směrnice. 

Část třetí – Kategorizace přestupků a udělování trestů v průběhu hracího dne   

9. Druhy trestů 

9.1. Upozornění 

 Jedná se o nejmírnější druh trestu, který se nezapisuje na soupisku. Tento trest se 

použije u neúmyslných přestupků proti pravidlům WTBA, Soutěžnímu řádu ČBA a 

Propozicím soutěže. Upozornění na přestupek lze použít i pro mírné a neúmyslné 

provinění, které se jinak trestá přísněji. 

9.2. Napomenutí (žlutá karta) 

 Jedná se o trest, který uděluje delegovaný rozhodčí. Tento druh trestu se zapisuje na 

soupisku. 

9.3. Vyloučení ze soutěže (červená karta): 

 jedná se o trest, který uděluje pouze hlavní rozhodčí. Tento druh trestu se zapisuje na 

soupisku 
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9.4. Peněžitý trest 

 jedná se o výjimečný trest, který může udělit pouze hlavní rozhodčí, výše peněžitého 

trestu je maximálně do 1000,- Kč. Důvod a výše trestu se zapisuje na soupisku. 

10. Kategorizace přestupků – Druhy přestupků dle trestů za nich udělovaných  

10.1. Přestupky, za které lze udělit napomenutí (žlutou kartu) hráči, případně i družstvu: 

 Úmyslný přešlap 

 Úmyslný hod do neúplné sestavy při dohozu 

 Zdržování – pomalá hra 

 Špinění rozběhu (např. namáčení podrážek, sypání prášků apod.) 

 Úpravy povrchu koule v hráčském prostoru v průběhu hry, nebo bloku her 

 Nerespektování pokynů rozhodčího (neukončení tréninku, zahájení, ukončení hry) 

 Nerespektování přerušení hry do vyřešení problémů, stěhování přes dráhy, i když není 

dohráno  

 Vyrušování ještě hrajících (při mírném prohřešku) 

 Nesportovní chování, pouze mírné 

 Hra v neschváleném úboru, uděluje se hráči, v případě soutěže družstev se uděluje 

družstvu jehož hráč se přestupku dopustil 

10.2. Přestupky za které lze hráče vyloučit (červená karta): 

 Opakované udělení napomenutí (2x žlutá karta) 

 Hraní pod vlivem, nebo požití alkoholu v průběhu hry nebo bloku her  

 Kouření, použití dopingových prostředků dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve 

sportu v ČR, v průběhu hry  

 Hrubé nesportovní chování (např. vyrušování hrajících hráčů, úmyslné žlaby, zlehčování 

soutěže, napadení hráče případně rozhodčího)  

 Opakované přestupky v průběhu hracího dne, za které již bylo uděleno napomenutí. 

10.3. Přestupky, za které lze udělit peněžitý trest: 

 chybějící soupiska družstva (při prvním přestupku 200,- Kč, při druhém a dalším 500,- Kč) 

 v případě opakované hry v neschváleném úboru uděluje se hráči pokuta  200,-Kč, v 

případě soutěže družstev se uděluje pokuta družstvu jehož hráč se přestupku dopustil ve 

výši 500,-Kč 

Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tento řád rozhodčích bowlingového sportu nabývá účinnosti dne 1. září 2015. 

Jiří Beran st. v. r., předseda STK ČBA 


