
     VII. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

        PROPOZICE – BOWLING 

 
 

Sportovní disciplína: Bowling 

Datum konání: Čtvrtek 26. května 2022 

Místo konání: Penzion „Nad Hájkem“ Náměšť n.Osl. 

Časový pořad: Prezentace: Před soutěží dle jednotlivých kategorií.    

 Soutěž kategorie H3+D3: 15.00 – 18.00 hod. 

Soutěž kategorie M + Ž: 18.00 – 21.00 hod. 

Právo účasti:  H3 + D3, M + Ž 

Hlavní rozhodčí: Josef Homola 

Sportovní oblečení: Účastníci jsou povinni účastnit se v olympijském tričku zahájení 

soutěže a vyhlášení výsledků. 

Sportovní pomůcky účastníka: Boty s bílou podrážkou – každý hráč bude přezut !!! 

Pravidla sportovní soutěže:   
Definice hry - hra v bowlingu se stává z deseti částí. Hráč hraje v každé části, až na desátou, dva hody. Pokud 

jsou prvním hodem poraženy všechny kuželky, druhý hod nehází. V desáté části hraje hráč tři hody, v případě, 

že je započítán (docílen) strike nebo spare, pouze dva hody. Všechny části hry musí být u každého hráče u 

bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno 

provádět tisk záznamu o skóre části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Hod je proveden, 

pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Hod musí být proveden osobně a manuálně. 

Způsob počítání – provádí automatické počítačové zařízení. 

Strike - strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním hodu v části. Počítání pro jeden strike 

je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou hodech. 

Spare - spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním hodu v části jsou při druhém hodu v téže části 

doraženy. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím hodu. 

Přešlap - přešlap nastane tehdy, pokud část hráčovi osoby se dostane mimo nebo na druhou stranu přešlapové 

čáry a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení hodu nebo po vypuštění. Přešlap je 

zaznamenán v případě, že:  

• je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu  

• rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap  

Nesportovní chování - za nesportovní chování se považuje zejména:  

• když hráč nerespektuje rozhodnutí rozhodčích  

• když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží  

• když se hráč posadí na svod nebo zásobník koulí  

• jednání hráče, které je v rozporu běžného společenského chování  

• vstoupí-li hráč do hracího prostoru v době, kdy v něm je hrající hráč  

• když hráč není připraven ke koulení ve stanoveném pořadí  

• když hráč nepřiměřeně odkládá hod koule, pokud automatický stavěč je připraven registrovat poražené 

kuželky – nebo jinak zdržuje hru.  

Za takovéto prohřešky může být hráč vyloučen ze sportovní disciplíny. 

   

Občerstvení:  Není zajištěno, lze zakoupit na místě   

Poznámka: K dispozici nejsou šatny ani úschova cenností.  
  

HLAVNÍ ROZHODČÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC 


