
 ZAČNI HRÁT BOWLING …! 
 
 
 

 
Sport pro každé dítě 

Bowling je sport doslova pro každého. Pro děti, které již udrží bowlingovou kouli. Česká bowlingová 
asociace (ČBA) ve spolupráci s MŠMT nabízí komplexní vzdělávací programy a soutěže zaměřené 
speciálně na juniorský bowling (školní ligy, celostátní Juniorská bowlingová liga, tréninková centra 
mládeže po celé zemi). Bowling není ani nijak fyzicky náročný, řadí se (na rozdíl od kuželek) spíše mezi 
sporty technické. Právě proto přicházíme s následující nabídkou i pro Vaši školu.  

Sportovní soutěž: Školní bowlingová liga základních škol (ŠBLZŠ) 

• Vícekolová soutěž týmů základních škol pod záštitou ČBA a MŠMT 

• Věková kategorie: 6-14 let 

• Ocenění pro nejlepší týmy a hráče 

• Účast v soutěži je zcela bez poplatků 

• Dětem bude zdarma zapůjčeno potřebné vybavení  
 

Proč? 

• ČBA se rozhodla realizovat projekt v rámci výchovy a vzdělávání dětí, který bude prezentovat 
možnosti juniorského sportovního bowlingu české veřejnosti ve formě atraktivní školní soutěže a 
bude podporovat šíření základních moderních myšlenek a trendů v bowlingovém sportu 

• Projekt bude realizován na celém území České republiky ČBA u nejmladší věkové kategorie 
s doplňkovým cílem rozšířit vlastní juniorskou hráčskou základnu našeho sportu 

• Cílem projektu je osvěta a zpopularizování bowlingu jako 
sportu u dětí i rodičů v rámci olympijské myšlenky PARIS 2014  

• Účast na akcích je zcela zdarma  

 
Co nabízíme? 

• Vyzkoušet si tento sport, jehož forma umožňuje skvělé kolektivní zapojení 

• Poměření bowlingových sil se základními školami z okolí v rámci sportovního zápolení 

• Školní bowlingová liga základních škol se bude hrát v třech až čtyřech hracích dnech, z nichž každý 
je plně hrazený ČBA  

• Na konci každého hracího dne bude nejlepší hráč a hráčka oceněna různými odměnami (poukázky na volné 
hodiny zdarma, věcné ceny, trička). První tři týmy soutěže po skončení soutěže obdrží poháry či medaile. 

• Každý hrací den organizuje proškolený rozhodčí z řad ČBA  

• Vítězné týmy postoupí do celostátního finále ŠBLZŠ 
 

 
Před prvním soutěžním hracím dnem (ještě v průběhu listopadu a prosince) 
proběhne krátká „bowlingová osvěta“. Seznámíme děti s pravidly, s historií 
bowlingu, představíme reprezentanty ČR   (s ukázkou jejich hry), připomeneme 
úspěchy ČR v bowlingu, popíšeme systém soutěží a nabídneme možnost 
se zapojit do TCM. To vše za účasti kvalifikovaných trenérů s evropským 
certifikátem. Zkrátka přiblížíme vše o sportovním bowlingu a každý účastník 

bude mít i možnost zahrát si.  


