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Doporučený postup při pořádání kuželkářských soutěží 

VV ČKA důrazně doporučuje dodržovat níže uvedené zásady při všech utkáních či turnajích na 
všech úrovních a přiměřeně i při tréninku a dalších činnostech na kuželnách. 

• Hráči si při pozdravu nepodávají ruce. Je možné použít obecně rozšířený dotyk lokty. Stejně tak 
je vhodné se maximálně vyvarovat jakýchkoli přímých osobních dotyků všech přítomných osob. 

• Roušky používejte v souladu s rozhodnutím Vlády ČR, případně dalších relevantních institucí. 
Případné upřesňující pokyny aplikované na kuželkářské soutěže budou sdělovány vhodnými 
informačními kanály (zpravodaje, web ČKA apod.). 

• Je maximálně vhodné zvážit používání roušek u nesportujících účastníků utkání, typicky diváků. 

• Pořadatel utkání zajistí pro každého hráče koule, kterými bude hrát pouze tento hráč. Optimální 
jsou barevně odlišné koule ve společném zásobníku pro oba soupeře, pokud možno tři na 
dráhu. Při jednotně barevných koulích se koule odliší pomocí vhodných značek např. 
permanentním fixem. 

• Při přechodu drah v polovině startu u disciplín hraných přes 4 dráhy (typicky 120 hs) si hráči 
sami přenesou koule, kterými hrají, na vedlejší dráhy. 

• Po ukončení startu zajistí pořadatel dezinfekci všech „erárních“ koulí vhodným dezinfekčním 
roztokem (např. dle receptu Světové zdravotnické organizace WHO). 

• Je vhodné, aby hráči, kteří vlastní řádné kuželkářské koule, tyto používali při hře. 

• Pořadatel utkání či soutěže poskytne k všeobecnému použití dezinfekční prostředek (např. dle 
receptury WHO), optimálně v mechanickém spreji pro dezinfekci rukou všech přítomných.  

• Pořadatel zajistí periodickou dezinfekci klik na nejvíce frekventovaných dveřích (vchodové, 
šatny, WC apod.), optimálně každou hodinu. 

• Zcela odstraňte houbičky pro navlhčování prstů, jsou velice vhodným místem k přenosu všeho 
možného. Každý, kdo houbičku používá, si zajistí svou vlastní a nebude ji nikomu půjčovat, 
případně použije navlhčený cíp ručníku apod. 

• Dodržujte při utkáních co možná největší možné rozestupy mezi přítomnými, zejména mezi 
diváky (pokud možno aspoň 1,5 m). 

• Zajistěte intenzívní větrání všech vnitřních prostorů. 

• Nepijte z jedné lahve či sklenice, nepoužívejte společný příbor, ubrousky, kapesníky apod. 

• Věnujte zvýšenou pečlivost při mytí nádobí v baru na kuželně. 
 
Buďte k sobě navzájem maximálně ohleduplní a tolerantní. Respektujte postoje, chování či 
případné obavy o zdraví svých spoluhráčů, soupeřů i diváků.  
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