
Termínový kalendář 
 
Termínový kalendář sestavuje asociace na kalendářní rok dopředu s tím, že uzávěrka je vždy koncem prosince předcházejícího roku. 
Hromadná aktualizace a doplnění pro druhé pololetí roku probíhá zpravidla na přelomu května a června. V případě neočekávaných 
změn se lze obrátit na STK i v průběhu roku a požádat o aktualizaci údajů.  
 
Vlastní sestavení probíhá tak, že do „Plánovacího kalendáře“ uvede STK plánované mistrovské akce asociace a mezinárodní soutěže 
a poté předá tento kalendář k dispozici pořadatelům k doplnění jejich akcí. 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. 
 
Na základě došlých údajů od organizátorů je pak zveřejněn Termínový kalendář na webu ČBA  

 
 

Kategorizace soutěží dle STK ČBA na rok 2017  
 Kategorie: M – mistrovské soutěže  

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

 Výsledky z těchto akcí budou hráčům započteny do hráčských vizitek Sportovního žebříčku a Českých rekordů.  

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

 
Kategorie: A – sportovní národní soutěže  

 Do kategorie „A“ jsou zařazeny otevřené národní turnaje a ligy, pořádané na území ČR, se schválenými propozicemi, 
herním formátem a navrženým mazacím modelem.  

 Výsledky z těchto akcí budou hráčům započteny do hráčských vizitek a Sportovního žebříčku a také do  
evidence „Českých rekordů“.  

 Výsledky budou na webu zveřejněny do 36 hodin od přijetí výsledků, komentáře a fotografií od organizátora. 
 

Pro zařazení akce - turnaje do termínového kalendáře ČBA v kategorii „A“ se pořadatel zavazuje plnit tyto náležitosti:  
1) Zaslat návrh propozic ke schválení na adresu předsedy STK (stk@czechbowling.cz).  

2) Organizátor je povinen zaslat mazací model (max. ratio 1:4,5) ke schválení na adresu předsedy STK minimálně týden před 
konáním plánované akce. Bez schválení STK nemohou být výsledky z turnaje zařazeny do evidence.  

3) STK má právo kontroly a měření aplikovaného modelu. Při porušení podmínek pro zařazení turnaje do A kategorie má právo 
turnaj z dané kategorie vyřadit.  

4) Zaslat a konečné výsledky společně s komentářem o turnaji a fotografií nejpozději 48 hodin po skončení akce.  

5) Zaplatit paušální poplatek 500 Kč dle vystavené faktury ČBA. Poplatek je spojený se zařazením turnaje do kalendáře, zveřejněním 
informací, fotografií a výsledků.  

6) Pořadatel turnaje v kategorii „A“ je povinen absolvovat školení rozhodčích, nebo zajistit aby se turnaj hrál pod dozorem 
proškoleného rozhodčího ČBA.  
 

 Kategorie: B – regionální soutěže  
 Do kategorie „B“ jsou zařazeny otevřené regionální turnaje a ligy 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 (aplikovaný mazací model ani schválení herního formátu a propozic 
nepodléhá STK).  

 Výsledky z těchto akcí budou hráčům započteny do hráčských vizitek a „Turnajového žebříčku“.  

 Výsledky budou na webu zveřejněny do 36 hodin od přijetí výsledků, komentáře a fotografií od organizátora. 
 

Pro zařazení akce - turnaje do termínového kalendáře ČBA v kategorii „B“ se pořadatel zavazuje plnit tyto náležitosti:  
1) Zaslat a konečné výsledky společně s komentářem o turnaji a fotografií nejpozději 48 hodin po skončení akce.  

2) Zaplatit paušální poplatek 50 Kč dle vystavené faktury ČBA. Poplatek je spojený se zařazením turnaje do kalendáře, zveřejněním 
informací a výsledků.  
 

 Kategorie: C – ostatní soutěže  
 Do kategorie „C“ jsou zařazeny ostatní akce, 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 a průměry z těchto akcí se nezapočítávají do žádných žebříčků ČBA, jsou hráčům načteny pouze do hráčských 
vizitek v kategorii C.  

 Výsledky budou na webu zveřejněny do 36 hodin od přijetí výsledků, komentáře a fotografií od organizátora. 

 
Pro zařazení akce - turnaje do termínového kalendáře ČBA v kategorii „C“ se pořadatel zavazuje plnit tyto náležitosti:  
1) Zaslat a konečné výsledky společně s komentářem o turnaji a fotografií nejpozději 48 hodin po skončení akce.  

2) Zaplatit paušální poplatek 50 Kč dle vystavené faktury ČBA. Poplatek je spojený se zařazením turnaje do kalendáře, zveřejněním 
informací a výsledků.  
 

 Kategorie: I – international (mezinárodní soutěže)  
 Do kategorie „ I “ jsou zařazeny všechny mezinárodní turnaje a akce z kalendáře ETBF (včetně ME, MS, Světový pohár 

AMF).  

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

 Výsledky z těchto akcí se nezapočítávají do žádných žebříčků, jsou hráčům započteny pouze do hráčských vizitek.  

 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).  

 
 

 
 


