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- Na hlavním serveru www.czechbowling.cz jsou rozděleny informace do dvou sekcí: 

a) ČBA oficiální informace (červený design) a výsledkový servis ze soutěží jednotlivců a dvojic např. 
MČR, ME, MS ale i ze sportovních turnajů kategorie A či dalších vybraných zahraničních akcí. 
b) Rekreační bowlingové akce (modrý design), výsledkový servis z turnajů jednotlivců a dvojic 
pořádaných dalšími organizátory v kategorii B a C.  
 

- Ligové soutěže mají samostatné stránky www.bowlingovaliga,cz, zde naleznete zprávy z ligových 
soutěží (extraliga, seniorská, juniorská, školní, ABL ) a link najdete i na webu asociace, stačí zvolit 
v menu SOUTĚŽE a vybrat odkaz Ligové soutěže, který vás přesměruje. Zde najdete kompletní 
výsledkový servis všech ligových soutěží, které se u nás hrají. Průběh ligových soutěží navíc můžete 
sledovat i on-line. 
 
 

Zásady spolupráce organizátora turnajů s ČBA: 
 
§1 Ceny 
- Pokud organizátor dodrží stanované podmínky uvedené v těchto Zásadách, je zařazení akce do 

Turnajového kalendáře i zveřejnění výsledků akce včetně načtení výsledků do hráčských vizitek a 
žebříčků na bowlingových stránkách asociace zcela zdarma. 

 
§2 Plánování a aktualizace 
- Plánovací kalendář s významnými bowlingovými akcemi pro nadcházející rok (mezinárodní akce, MS, 

ME, MČR, Prestige, ligové a pohárové soutěže družstev atd.) sestavuje a vydává STK ČBA. 
- Po zaslání „Plánovacího kalendáře“ organizátorům se poté ve spolupráci s ními hromadně sestavuje 

„Turnajový kalendář“ pro zveřejnění na stránkách ČBA (před koncem roku v prosinci pro další rok, 
aktualizuje se pro 2. pololetí roku vždy na konci června). 

 

§3 Plánovovací kalendář 
- Hromadná uzávěrka plánovaných akcí pro zadávání do Turnajového kalendáře na webové stránky je 

zpravidla 20. prosince.  
- Druhý termín hromadných aktualizací je plánován na 20. června. 
- Mimo bezplatného sestavování Turnajového kalendáře v prosinci a červnové aktualizace, může 

organizátor dodatečně doplňovat termíny i v průběhu roku. Zde může být ale organizátorovi za každý 
dodatečně zařazený turnaj mimo „aktualizační období“ účtován poplatek 100 Kč/turnaj. 

- Organizátorská karta s plánovanými turnaji a další dodatečně hlášené turnaje se zasílají vždy a pouze na 
emailovou adresu České bowlingové asociace stk@czechbowling.cz. 
 

§4 Sestavení Turnajového kalendáře 
- Organizátor vyplňuje své turnaje jen do předem připravené tzv. „Organizátorské karty“ (viz obrázek níže a 

příloha č.1, Organizátorská karta, této směrnice).  
- Asociace nijak neodpovídá za jednotlivé termíny turnajů, ty jsou zcela v gesci organizátorů jednotlivých 

turnajů / akcí. Není možné termín rezervovat některému organizátorovi, každý organizátor má právo zvolit 
si termín jakkoliv dle svého uvážení. 

- Při zadání turnajů uvádí organizátor o pořádané akci tyto informace: 
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§5 Zaslání výsledků, komentářů, fotografií a související zásady. 

- Při zaslání zprávy o konání turnaje může organizátor využít veškeré možnosti dle následné nabídky níže. 
Zasílání se provádí vždy a pouze na uvedenou emailovou adresu České bowlingové asociace 
vysledky@czechbowling.cz, dle těchto základních pravidel:  

 

A) ZÁKLADNÍ POVINNÉ ÚDAJE: Při zasílání zpravodajství a informací o turnaji organizátor může 

v nadpisu článku o turnaji využít a použít kompletní název turnaje, včetně názvu sponzora. Přesto musí pro 
zveřejnění článku spojeného s výsledky dodat tyto základní údaje: 

 

1) Název turnaje + pořadové číslo: (zadává se maximálně o velikosti do 80 znaků včetně mezer, za 
názvem turnaje se uvádí vždy číslo pořadí v turnajové sérii např. Bowling tour, 3. turnaj. 

2) Autor: zadává se organizátor akce, nebo přímo autor článku. 
3) Fotografie: z pořádané akce se zasílají  

a) v rozlišení maximálně 768 x 500 pixelů s velkostí do 200 Kb. V případě zaslání více fotek (obsah 5M a 
více) nahrajte na úschovna.cz a zašlete odkaz pro stažení fotogalerie. 

b) u fotografií zasílejte u snímků pouze číslo fotografie 1,2,3, aby se rozlišilo, které foto je titulní a 
v jakém pořadí mají být další fota zveřejněné. 

c) pro zveřejnění se zasílá maximálně 5 fotek  
d) informace k fotografiím se vkládají pouze do textu pod článkem, např.  

 
4) Text o turnaji: zadává se komentář o průběhu akce.  
5) Výsledky: zasílají se k načtení ve formátu .xls nebo .xslx (pouze Excel) tak, aby v jednom řádku byl za 

hráčovým příjmením a jménem pouze jeden hráčský výkon v každé buňce - okénku (např. viz násl. 
obrázek). Při zadání hráčova jména ve výsledkovém servisu nepoužíváme zdrobněliny ani přezdívky, 
jako např. Pepíček, Bob, Fanda, Jenda, Maruška, atd., ale zadáváme oficiální celé příjmení a jméno.  

 

 
 

6) Reentry: (opakované starty) musí být vloženy až za výsledky s konečným pořadím turnaje. Vkládají se 
hned na následující řádek za umístěním posledního hráče v turnaji. Vícekrát opakované reentry se 
zapisují vždy jako nové starty pod sebe, jako by se jednalo o dalšího hráče. 

 

 
 

B) OSTATNÍ ZÁSADY: 
1) Pořadatel je povinen zaslat výsledky do: 
- 24 hodin v kategorii „ A “ (1 den) od ukončení turnaje 
- 48 hodin v kategorii  „ B “ (2 dny) od ukončení turnaje 
- 72 hodin v kategorii  „ C “ (3 dny) od ukončení turnaje 
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2) Pokud pořadatel nezašle výsledky a info o pořádané akci dle stanovených limitů v bodě d1, budou 
výsledky a Info o turnaji na webu zařazeny neaktuálně, jen do série a archivu článků, dle data konání.  

3) Při opakovaném porušení podmínek pro zařazení turnaje do jednotlivé kategorie má STK právo turnaj 
z dané kategorie vyřadit. 

4) Zveřejněné výsledky a články jsou po zaslání organizátorem v průběhu dne na webových stránkách 
seřazeny dle času zaslání a kategorizace akce dle zásad pro zveřejňování viz. §6. 
 

C) NEPOVINNÉ DOPLŇKY a další možnosti využití propagace turnaje: 
1) Perex článku: (viditelný titulek a hlavní téma k článku, jehož účelem je uvést a upoutat pozornost na 

následující text článku. Zadává se maximálně do max. velikosti 80 znaků včetně mezer, nelze používat 
pomlčku, uvozovky, smajlíky, speciální znaky jako - &,$, %, ®, ©, atd.). 

e) Logo turnaje: se znakem sponzora, lze vložit přímo na zasílané fotografie nebo vložit do fotogalerie 
k ostatním obrázkům z turnaje. 

f) Odkazy: v obsahu článku je možnost provést a vložit odkaz (i více odkazů) s přesměrováním na vlastní 
nebo podpůrné stránky turnaje. 

g) Fotografie do hráčských vizitek: se zasílají v minim. velikosti 210 x 276 pixelů. 
 
 

D) NEJČASTĚJŠÍ CHYBY organizátorů při zasílání informací, aneb čeho se vyvarovat neb web 
hlásí chyby při zadání požadavků a nefunguje …  
1) Zaslání ve formátu PDF, místo excelu. 
2) Při uvádění tzv. re-entry startů zasílají organizátoři za výsledky kvalifikace volný řádek (někdy i více) a 

pak teprve opakované starty v kvalifikaci. Často za výkony hráčů v kvalifikaci zasílají a uvádí v sloupečku 
pro jméno hráče informační titulek „Opakované starty“. 

3) Používání zdrobnělin, přezdívek a dalších znaků jako: RE, ®, atd. (viz následující obrázek s chybami, 
které jsou označeny červeně). 

 
 

4) Titulek k článku tzv, „Perex“, pod názvem turnaje je velmi často proložen uvozovkami, pomlčkou, 
speciálními znaky jako - &,$ atd. nebo je velmi často psán jen velkými písmeny. 

5) Fotky pro titulní fotografii k článku jsou v menším rozlišení, než je požadováno. Webový systém hlásí 
chybu (viz obrázek). 

 
 



6) Fotky nebo více fotek ve vysoké kvalitě větší než 5M jsou organizátory zaslány jedním emailem 
najednou s výsledky a do schránky výsledky@czechbowling.cz nejsou doručeny pro svůj velký obsah. 
Zasílejte proto kvalitní fotografie v několika emailech, nebo nahrajte na uschovna.cz. 

 

§6 Bezplatné bonusy pro organizátora při zveřejnění pořádaných akcí 
Organizátoři turnajů mohou na webu ČBA bez dalších poplatků využít: 

 Upozornění na turnaj (dle kategorie turnaje) na červených a modrých stránkách před a v den konání 
pořádané akce, kde jsou zadané turnaje viditelné čtenářům stránek v menu KALENDÁŘ AKCÍ. 

 Zveřejňování žebříčků, výsledkových listin a herních systémů turnaje pod článkem formou příloh 
ve formátu pdf. (viz příloha 4). 

 Provázání turnajové série a vytvoření celoročního archivu pod termíny turnajové série (viz násl. 
obrázek). 

 

 
 

 

 Zařazení výsledků do Bodovacího žebříčku, kde každý měsíc hrají účastníci turnajů o tzv. dres pro 
„Hráče a Hráčku“ měsíce. ČBA odměňuje dresem hráče a hráčky též ve výkonnostních kategoriích P165 
a P190. Do Bodovacího žebříčku se nepočítají výsledky z turnajů dvojic a trojic či turnaje omezené pro 
určité věkové skupiny apod..  
 

Kategorizace turnajů dle STK ČBA: 
- Kategorie: A – národní turnaj  

 Do kategorie „A“ jsou zařazeny otevřené národní turnaje, pořádané na území ČR, se schválenými 
propozicemi, herním formátem a navrženým mazacím modelem s ratiem větším než 1 : 4,5 

 Jednotlivé hry se musí hrát střídavě na páru drah (systém amerika). 

 Výsledky z těchto akcí budou hráčům započteny do hráčských vizitek „Sportovního žebříčku“ a pokud 
bude turnaj pořádán jako otevřený, budou dle umístění hráčům započteny body do „Bodovacího 
žebříčku“. 

 Po zařazení akce - turnaje do termínového kalendáře ČBA v kategorii „A“ se pořadatel zavazuje plnit tyto 
náležitosti:  

 
1) Zaslat navržené mazací modely ke konzultaci a schválení TK ČBA před konáním turnajů (technická 

komise STK). 
2) Zaslat a zveřejnit konečné výsledky společně s komentářem o turnaji dle §5D.  

 

- Kategorie: B – oblastní turnaj 

 Do kategorie „B“ jsou zařazeny otevřené oblastní turnaje pořádané na území ČR, které se hrají na 
centrech, kde jsou dráhy ošetřeny automatickým strojem pro úpravu drah. Hraje se dle specifických 
pravidel, vypsaných organizátorem pořádané akce.  

 Pořádané akce se hrají dle vlastních propozic (propozice neschvaluje STK, aplikovaný mazací model 
nepodléhá schválení STK ČBA) a turnaje se nemusí hrát hracím systémem "amerika“.  

 Pořadatel není povinen zveřejnit propozice ani informace o turnaji na webu ČBA. 

 Výsledky z těchto akcí budou hráčům započteny do hráčských vizitek a „Turnajového žebříčku“ a pokud 
bude turnaj pořádán jako otevřený, budou dle umístění hráčům započteny body do „Bodovacího 
žebříčku“. 

 O turnaji budou zveřejněny výsledky, komentáře a fotografie, pokud budou organizátorem dodány.  

 Po zařazení akce - turnaje do termínového kalendáře ČBA v kategorii „ B “ se pořadatel zavazuje plnit 
tyto náležitosti: zaslat a zveřejnit konečné výsledky společně s komentářem o turnaji dle zásad pro 
zveřejňování §5D.  
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- Kategorie: C – místní turnaj 

 Do kategorie „C“ jsou zařazeny turnaje, které se hrají na centrech v ČR a turnaje pořádané mimo území 
ČR. Dále pak turnaje všech netradičních formátů: devítkové, osmičkové turnaje, netradiční turnaje dvojic 
a turnaje uzavřené, dráhy nemusí být ošetřeny automatickým strojem na úpravu drah. 

 Pořádané akce se hrají dle vlastních propozic, které nepodléhají schválení STK. 

 Výsledky z těchto akcí se nezapočítávají do žádných žebříčků a jsou hráčům započteny pouze 
do hráčských vizitek jako „turnaje mimo žebříčky“ ale pokud bude turnaj pořádán jako otevřený, budou 
dle umístění hráčům započteny body do „Bodovacího žebříčku“. 

 Po zařazení akce - turnaje do termínového kalendáře ČBA v kategorii „ C “ se pořadatel zavazuje plnit 
tyto náležitosti: zaslat a zveřejnit konečné výsledky společně s komentářem o turnaji dle zásad 
pro zveřejňování §5D.  

 

- Kategorie: I – international  

 Do kategorie „ I “ jsou zařazeny všechny mezinárodní turnaje formátu ME, MS, případně Světový pohár 
AMF a turnaje EBT.  

 Za přihlášení a zařazení akce do termínového kalendáře ČBA se neplatí žádný poplatek. 

 Výsledky z těchto akcí se dle obtížnosti mazacích modelů započítávají do příslušných žebříčků, pokud 
jsou zaslány v excelu s odkazem na výsledkové listiny.  

 Při individuální účasti hráče na akci kategorie I je hráč povinen dodat všechny své dosažené výkony, 
včetně reentrů, na formuláři určeném pro mezinárodní výpravy (viz obrázek níže a příloha č.2). 
 

 
 

- Kategorie: M – mistrovské soutěže 

 Do kategorie „ M “ jsou zařazeny pouze turnaje a akce vypsané ČBA (Extraliga ČBL, Mistrovství ČR 
jednotlivců, dvojic, turnajová série Prestige, speciální turnajové série atd.) 

 Výsledky z těchto akcí budou hráčům započteny do hráčských vizitek a Sportovního žebříčku. Turnaj 
Prestige je pořádán jako otevřený, proto budou dle umístění hráčům započteny body do „Bodovacího 
žebříčku“. 

 Mistrovské soutěže, které se hrají na modelech s ratiem větším než 1 : 4,5 se nepočítají do Sportovního 
žebříčku, ale pouze do Turnajového. 

 

§7 Zásady při zveřejňování článků a informací na webu ČBA 
a) Na požádání organizátora a po případné domluvě, mohou být výsledky u turnajů kategorie A 
doplňovány ON-LINE, po každé odehrané hrací rundě. Tato služba neplatí pro turnaje kategorie B a C, 
kde se hraje 5 a méně her v hrací rundě. 
 b) Po zaslání informací o turnaji organizátorem budou na webu ČBA zveřejněny a upřednostňovány 
komentáře, výsledky a fotografie, pokud budou organizátorem dodány nejpozději dle těchto časových 
zásad:  

a) zveřejnění do 24 hodin v kategorii  „ A, I, M,  “   
b) zveřejnění do 48 hodin v kategorii  „ B a C “  
 

b) Zveřejněné výsledky a články jsou po zaslání organizátorem zveřejněny s touto předností a prioritou 
- Priorita 1,2,3 (červené stránky) 

- zprávy a celostátní akce ČBA,  zprávy z MS, ME a ETBF (priorita nastavena dle 
pokynů STK) 

- Priorita 4 (červené stránky) 
- turnaj kategorie A (min čtvrtá pozice hlavních článků a zveřejnění na 24 hod) 

- Priorita 1,2,3,4 (modré stránky) 
- turnaj kategorie B (články se zveřejnují v pořadí došlých článků bez priority) pouze u 

turnajů s účastí přes 50 účastníků se zadá „priorita 1, první pozice hlavních článků na 
24 hodin“.  

- turnaj kategorie C (články se zveřejnují v pořadí došlých článků) pouze u turnajů 
s účastí přes 50 účastníků se zadá „priorita 1, první pozice hlavních článků na 24 
hodin“.  


