ZPRAVODAJ

1/2006

6. září 2006

Úvodem

Hotel Malta, Poznaň

Černá Hora novým členem NBC
Poznaň – Pořadateli letošní konference NBC byli Poláci, kteří s jejím
konáním spojili i oslavy 30. výročí
založení svého kuželkářského svazu.
Za ČKA se konference zúčasnil prezident ČKA Jiří Jančálek.
Slavnostní večer proběhl v pátek 1. 9.
a náš zástupce využil této příležitosti

k soukromému rozhovoru s prezidentem NBC. Při jednání se mu dostalo
ujištění, že v nejbližší době nehrozí
odtržení NBC od WNBA, které bylo avizováno po konferenci WNBA v Lucemburku a které by bylo pro nás velice
nepříjemné. Bohužel jsme byli naopak
pokračování na str. 2
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Před zahájením nového soutěžního ročníku se Vám dostává do
ruky nový kuželkářský měsíčník, který
by měl plně nahradit Zpravodaj ČKA.
Ve srovnání s ním se mění nejenom
grafická podoba, ale výrazných změn
dozná i obsahová stránka. V nových
rubrikách budeme přinášet nejenom
sportovní výsledky, ale chceme připravovat i další zajímavé informace, které
kuželkářům dosud chyběly.
Stojíme na prahu dalšího soutěžního
ročníku. Z hlediska sportovně technických předpisů nepřináší nový ročník žádné převratné novinky. Kdo
bude patřit k favoritům a kdo bude
mít zcela opačné starosti, lze v tuto
chvíli jen odhadovat. Samotné soupisky jednotlivých družstev jsou mnohdy
víceméně formalitou a nevypovídají nic
o skutečné síle a šancích družstva, ale
i toto téma stojí určitě za zamyšlení.
Přinášíme také představení všech čtyř
prvoligových nováčků.
Před vrcholem letošní sezóny, kterým
bude mistrovství světa jednotlivců, se
naše nejlepší týmy zúčastní začátkem
října evropských pohárových soutěží.
Přejme jim, aby důstojně reprezentovali český kuželkářský sport!
Velice uvítáme spolupráci s oddíly, krajskými svazy i jednotlivci při
tvorbě obsahu tohoto měsíčníku.
Zajímavé informace, články (nejlépe
doplněné fotografiemi), připomínky a
náměty posílejte na emailovou adresu
redakce@kuzelky.cz.
Štěpán Koblížek
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KONFERENCE NBC

Černá Hora novým členem NBC
pokračování ze str. 1
informováni, že sílí tlaky ze strany Evropské zóny WTBA, která chce vyčlenit
WNBA z FIQ. Během rozhovoru byly
rozebrány i další otázky týkající se
např. struktury mezinárodních soutěží
či dopinku.
Konference NBC se uskutečnila druhý
den a zúčastnilo se jí přímo či v zastoupení 17 členských zemí. Na rozdíl
od těch minulých konferencí měla tato
vcelku klidný a dá se říci i konstruktivní průběh. Jak se dalo předpokládat,
návrhy, které předkládalo prezídium
NBC byly vesměs schváleny, návrhy
z řad členských svazů byly naopak (až
na výjimky) zamítnuty.

Zástupci ČKA: J. Jančálek a V. Kučera

První vážnější hlasování proběhlo
hned na začátku jednání. Jednomyslně byl přijat kuželkářský svaz Černé
Hory za člena NBC – má 7 klubů a cca
240 členů. Aby se Černá Hora stala
skutečně členem NBC, je zapotřebí
ještě souhlasné stanovisko FIQ.
Zastavme se nyní u některých projednávaných bodů, které by mohly
zajímat naši širokou kuželkářskou
veřejnost. Němci opět předložili návrh,
aby členské svazy NBC nemusely
povinně zavádět ve svých vrcholných
soutěžích mezinárodní hrací systém.
S tímto návrhem vyjádřili souhlas jen
4 delegáti (GER, DEN, ITA a CZE). Při
projednávání hracího systému MS
družstev byl přijat návrh německého
svazu, aby sportovní komise NBC projednala možnost pořádat MS v kvalifikačních skupinách s navazujícím
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K.O. systémem – proti byl pouze zástupce Maďarska, který měl k dispozici i rumunský hlas. Definitivně byly
z programu MS vyřazeny soutěže
dvojic. Byly upřesněny podmínky, které musí splnit družstva postupující
do mezinárodních klubových soutěží.
Poněkud překvapivě prošel návrh
německého svazu, aby se sportovní výbor NBC zabýval změnou bodovacího
systému při soutěži družstev. Prošel
také návrh Francouzů, který členským
svazům umožňuje, aby samy rozhodly,
zda své dlouhodobé soutěže budou
organizovat pro čtyř či šestičlenná
družstva. A v neposlední řadě vyslovila
konference souhlas se sjednocením
podmínek při startu hráčů po změně
státní příslušnosti a při přestupu z mateřského do zahraničního klubu.
Z dalších projednávaných bodů můžeme zmínit zvýšení členských poplatků a cestovních náhrad, změnu
v odevzdávání sestav při utkání družstev na neutrální kuželně či změnu
hracího systému 1. kola ligy mistrů.
V návaznosti na existující MS jednotlivců navrhovali Němci zrušení SP
jednotlivců. Tento návrh neprošel, naopak byl zaveden SP pro žákovskou
kategorii.
V průběhu jednání nám bylo přislíbeno, že do sportovního výboru
NBC bude doplněn náš zástupce.
Je nyní na VV ČKA, aby ho navrhl.
Na závěr konference byla schválena
místa konání významných mezinárodních soutěží, např. MS družstev
mužů a žen se bude konat v Košicích
(20. – 26. 5. 2007), SP bude hostit
polská Gostyń (3. – 6. 10. 2007), ve
stejném termínu se v německém
Augsburgu uskuteční EP a P–NBC.
Bohužel pořádáním žádné akce (z důvodu nezájmu našich klubů) nebyla
pověřena Česká republika – opačným
příkladem může posloužit Chorvatsko,
kde se bude konat i příští konference
NBC.
Jiří Jančálek

Nominace na MS jednotlivců
Do širší nominace na MS ve Skopje
(MKD) byli zařazeni:
Ženy
 Budišová Eva
 Dobešová Naděžda
 Keprtová Pavlína
 Marková Šárka
 Smrčková Růžena
 Šťastná Vladimíra
 Vaverková Lucie
 Wiedermannová Dana ml.
Muži
 Gartus Zdeněk
 Goldemund Roman
 Holakovský Radek
 Jirouš Michal
 Kotyza Jan
 Marančák Theodor
 Pytlík Roman
 Pytlík Viktor

FUNK stavěl na Braníku
KK Konstruktiva Praha využil letní
měsíce pro rekonstrukci své šestidráhové kuželny. Na kuželně v Praze
Braníku byly instalovány nové segmentové dráhy značky FUNK a nové
kuželky typu Tornádo. Nové dráhy
bude v letošní sezóně využívat celkem
17 družstev z 6 oddílů.

VV ČKA informuje
Dne 31. 8. 2006 se uskutečnilo
zasedání VV ČKA, kde bylo mimo
jiné schváleno: příspěvek oddílům na
účast v pohárových soutěžích NBC,
prodloužení termínu pro přihlášky do
Poháru ČKA do 30. 9. 2006, vyhlášení
výběrového řízení na reprezentační
trenéry družstev juniorů a konání školení rozhodčích II. třídy v roce 2007.
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REPREZENTACE

Vrcholem podzimu MS ve Skopje
V nové sezóně čekají naše reprezentační výběry tři vrcholy. Hned tím
prvním bude na konci října mistrovství světa jednotlivců a dvojic v makedonské Skopje.
Dlouhá letní přestávka může mít velký
vliv na rozehranost a vyladění formy
našich reprezentantů. Z tohoto důvodu nebudou mít reprezentační trenéři
vůbec jednoduchý úkol. Soutěže jednotlivců se zúčastní za Českou republiku 4 muži a 5 žen. Tyto počty
byly přiděleny na základě úspěšnosti na posledním MS v Novém Sadu
(SCG). V soutěži dvojic nás budou reprezentovat dvě dvojice v každé kategorii. Vzhledem k tomu, že soupisku
9 žen a 8 mužů musíme odeslat
nejpozději do 14. září, tak trenérům
nezbývá než vycházet zejména z loňské výkonnosti a zohlednit výsledky
vytypovaných reprezentantů v přípravě a prvním ligovém kole u nás.
Vzhledem k tomu, že v Rakousku a
Německu se začíná o týden dříve,
tak tam hrající reprezentanti budou
mít za sebou kola dvě. Nejdůležitější
zkouškou bude asi pravděpodobně

kontrolní start reprezentace, který se
uskuteční ve dnech 27. až 29. září ve
Vyškově. Tam budou pozváni již pouze
hráči uvedení na soupisce pro MS,
kterou již nelze měnit. Toto je nejzazší
termín pro určení hráčů a hráček, kteří
nás budou na tomto MS jednotlivců
a dvojic zastupovat.
Další dva vrcholy přijdou až v květnu
příštího roku a budou to MS dorostu
a MS družstev mužů a žen. Obě tyto
akce se uskuteční na Slovensku v Prešově.
Petr Dobeš

Dodavatel:

MS Juniorů v Náchodě
v roce 2005

Kontrolní start žen
Na zahájení sezóny dne 2. září byly
pozvány vybrané členky reprezentačního kádru žen na kontrolní start
konaný v rámci startů na turnajích
pořádaných KK Zábřeh a KK Šumperk.
Start se netýkal závodnic startujících
v nejvyšších soutěžích v Rakousku a
Německu (Budišová, Vaverková, Dobešová a Šťastná), kde ve stejný termín již zahajovaly mistrovské soutěže.
Z dalších závodnic se pak z vážných
rodinných důvodů omluvila Michaela
Kučerová.
Jméno

Záb. Šum. Plné Dor. Ch. Celk.

Smrčková R.

519

536

684

371

3

1.055

Marková Š.

511

539

705

345

6

1.050

Mederová V.

517

519

689

347

6

1.036

Wiedermann. D. 497

506

665

338

5

1.003

Tatoušková A.

511

483

666

328

3

994

Keprtová P.

455

535

658

332 13

990

Kalová L.

496

494

674

316

990

8

Oba starty byly uskutečněny v jeden
den v rámci výše uvedených turnajů. Hrálo se na „suchých“ drahách.
Přes počátek sezóny se očekávaly
vyšší výkony. V konkurenci členek
reprezentačního kádru žen si velmi
dobře vedla Vendula Mederová, která
na jaře startovala ještě na mistrovství
světa dorostu.
Mimo rámec kontrolního startu se na
uvedených turnajích představily i další
členky širšího reprezentačního kádru
s těmito výkony:
Jméno

- zastoupení ﬁrmy Pro-Tec, která dodává kompletní vybavení kuželen a bowlingů, včetně
hracího materiálu a přípravků pro čištění a údržbu.
Od roku 2006 také servis kuželen technikem přímo v ČR.

Technický servis v ČR:
Tomáš Baranyi
tel.: +420 724 211 699
e-mail: baranyi@volny.cz
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Fa. Reiner Rost
Breitenlesau 50
91344 Waischenfeld
Tel.: 09202 / 1029 Fax 1608

Prodej materiálu v ČR:
Miroslava Utikalová
tel.: +420 603 495 548
e-mail: utikal@quick.cz

Zábřeh

Šumperk

Celkem

Wiedermannová H.

519

507

1.026

Killarová J.

498

502

1.000

Sedláčková M.

–

564

–

Jungvirtová E.

539

–

–

–

485
522

–

Pavlíková J.

Jaroslav Dobeš
Strana 3

LETNÍ KUŽELKÁŘSKÁ ŠKOLA

Léto v Jihlavě patří kuželkářům
Ve dnech 30.7. – 19. 8. 2006 se v Jihlavě uskutečnil již VII. ročník Letní
kuželkářské školy (LKŠ). Po právu
tak lze tuto akci zařadit mezi tradiční události v českém kuželkářském
kalendáři.
Zájem o LKŠ roste každým rokem, což
se projevuje zejména ve zvyšujícím se
počtu přihlášených, a ani letos tomu
nebylo jinak. Z organizačních důvodů
lze do jednoho běhu zařadit jen 24
účastníků, a tak se mohlo během
tří týdnů vystřídat teoreticky až 72
kuželekchtivých nadšenců. Celkem
se nakonec v Jihlavě objevilo 67
kuželkářů, což je o 15 více než loni. To,
že LKŠ je opravdu akcí pro všechny,
dokládá i věkové rozmezí účastníků
od 10 do 59 let. Většina účastníků je
však mladší 18 let. Zkušenosti z posledních let však ukazují, že tato akce
více obohatí spíše starší hráče, kteří
spoustu nových informací lépe zpracují a přijmou. Velmi se také osvědčuje,
pokud mladí hráči dorazí i se svým
trenérem. V získaných dovednostech
a návycích pak společně mohou pokračovat i na svých kuželnách, což
u těch, kteří přijíždí samostatně,
mnohdy po návratu domů upadá
v zapomnění.
Hlavní snahou všech zúčastněných

bylo zlepšení kuželkářského stylu.
K tomu jim posloužily přednášky
o technice hry, způsobu tréninku,
rozcvičování a hlavně videokonzultace s organizátory akce Robinem
Parkanem, čerstvým trenérem I. třídy
a Janem Kotyzou, čtyřnásobným medailistou z letošního MSJ.
Podle jednotlivých účastníků letošní

Zajímavé přestupy v ČR
Stanislav Bezděk
Sokol Husovice  KK PSJ Jihlava
Pavel Kaan
TJ L. Liberec  KK Hvězda Trnovany
Michaela Kučerová
SKK Náchod  KK Slavia Praha
Dalibor Matyáš
KK Slovan Rosice  Spartak Přerov
Petr Pospíšilík
HKK Olomouc  Sokol Husovice
Vendula Šebková
TJ Valašské Meziříčí  Spartak Přerov

Vrátili se do Česka
Jan Machálek
SKC Andau  Sokol Husovice
Jiří Staněk
BSV Voith St. Pölten  Spartak Přerov
LKŠ v Jihlavě obohatila všechny zúčastněné. Spokojenost mezi kuželkáři
byla i s programem a náplní celého
pobytu, i když někteří cestovali domů
v mnohem menší fyzické pohodě, než-li
přijížděli. Další ročník mají organizátoři
úspěšně za sebou, ale ten příští se zase
pomalu blíží a KK PSJ Jihlava se již těší
na své nové žáky z řad dětí i dospělých. Poděkování patří také za vydatnou pomoc Evě Doubkové, Zdence
Součkové, Aleně Kotyzové a bratrům
Partlovým.
Robin Parkan

Martin Švorba
SK Spark. Lambach  KK PSJ Jihlava
Karel Uhlíř
KV Auerstahl  TJ Třebíč
Zdeněk Vymazal
SKK Steinberg  Sokol Husovice

Odešli do zahraničí
Andrea Axmanová
KK Brno–Židenice  KSK Aus. Krems
David Balzer
Sokol Rudná  ASV Neumarkt
Michal Bučko
KK Slovan Jirkov  SKC Kassendorf
Pavel Černý
Loko Č. Budějovice  KSK Aus. Krems
Radek Holakovský
SKK Náchod  SK Spark. Lambach
Dušan Ryba
Sokol Husovice  KSV Wien
Lucie Vaverková
KK Slavia Praha  Slovan Rosice
SPG Oberpullendorf Lackenbach



Přestoupili v zahraničí
David Machala
Austria Krems  SKC Walldorf
Jiří Vícha
SpVgg Weiden  SKC Staffelstein
Zpravodaj 1/2006
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PRVNÍ LIGA MUŽŮ

Liga bude vyrovnaná
Kde hledat největší favority a k jakým
zajímavým změnám v průběhu letní
pauzy v I. KLM došlo?
Nejvyšší ambice má tradičně družstvo
mistrovského Náchoda, i když jeho
postavení v loňské sezoně nebylo tak
suverénní jako v předchozích
letech. Oslabením týmu
pak jistě bude odchod
Radka Holakovského
do Rakouska. Na nejvyšší příčky si brousí
zuby také družstvo
Slavoje Praha, které
v loňské sezoně po
špatném jaru nakonec na
titul nedosáhlo. Přední příčky
by dále měly opět okupovat družstva MS Brno, Č. Třebové a Tábora,
která budou jistě opět těžit z výhody
domácího prostředí. Střed tabulky
by měl patřit moravským zástupcům

Konečná tabulka 2005/06

z Opavy a Přerova, který posílil o juniora Dalibora Matyáše a o další posile ze zahraničí klub jedná. Černým
koněm soutěže by se pak mohlo stát
družstvo nováčka z Jihlavy opírající se
o mladý, ale zkušený tým. Velmi vyrovnanou situaci lze čekat ve
spodní části tabulky. Zde
se zřejmě budou pohybovat družstva Dačic,
Zábřehu a nováček
z Loučovic, který bude
mít ztíženou situaci
v tom, že svá domácí
utkání sehraje v azylu
v Českém Krumlově. Velmi
těžkou situaci na úvod soutěže bude mít družstvo Luhačovic,
které se bude muset v úvodu obejít
bez opory týmu Theodora Marančáka.
-KB-

1. Náchod

22 17

0

5

34

2. Slavoj

22 16

0

6

32

3. Č. Třebová

22 14

0

8

28

4. Tábor

22 13

1

8

27

5. MS Brno

22 11

3

8

25

6. Luhačovice

22 12

0 10

24

7. Opava

22 11

1 10

23

8. Přerov

22

9

0 13

18

9. Dačice

22

8

2 12

18

10. Zábřeh

22

8

1 13

17

11. Olomouc

22

8

0 14

16

12. Vyškov

22

0

2 20

2

Tabulka jednotlivců
1. Z. Gartus (SLJ)

593.3 12/12

2. M. Jirouš (NAC)

592.2 12/12

3. T. Marančák (LUH)

586.0 12/12

4. R. Holakovský (NAC)

584.0 10/12

5. R. Goldemund (PRE)

583.9 11/12

6. A. Stašák (SLJ)

578.4 11/12

PRVNÍ LIGA ŽEN

Slavia vs. Zábřeh
Kdo získá titul v nadcházejícím ligovém ročníku? Bude to fenomén
z Edenu nebo Zábřeh? Je naprosto bez
pochyb, že právě tato dvě družstva
svedou i v letošní sezóně boj o pomyslnou mistrovskou korunu.
Slavia v posledních 11 letech
kraluje české domácí scéně, ale v uplynulých
dvou sezónách to byl
právě Zábřeh, který
dokázal se Slavií držet
krok až do závěrečných kol. Z týmu mistra odešla do Rakouska
Lucka Vaverková, kterou
nahradila 6. nejlepší hráčka
loňské sezóny Michaela Kučerová
z Náchoda. V Zábřehu zůstává základní sestava nezměněna. Slávii povede
na postu trenéra do boje o 12. titul
v řadě předseda klubu Luboš Zelenka,
Zpravodaj 1/2006

na pomyslnou lavičku Zábřeha usedne nejlepší trenér roku 2005 Luděk
Keprt. Určitě bude zajímavé sledovat,
který z nich se na konci nadcházejícího
ročníku bude moci více radovat. Z obou
dvou klubů však jednoznačně zaznívá
„chceme titul a vše ostatní by
bylo velkým zklamáním“.
Největším kandidátem
na třetí místo je
Přerov, který posílil
o Vendulu Šebkovou
z Valašského Meziříčí,
ale na nejlepší dva
české týmy to zřejmě
stačit nebude.
Zajímavá bude i situace na
opačném pólu tabulky, protože kandidátů na sestup bude letos více a
dá se očekávat, že druhá polovina
tabulky bude vyrovnanější než v loňské
sezóně.
-MM-

Konečná tabulka 2005/06
1. Slavia

22 19

0

3

38

2. Zábřeh

22 19

0

3

38

3. Přerov

22 13

2

7

28

4. Kroměříž

22 12

2

8

26

5. Šumperk

22 11

2

9

24

6. Jirkov

22 11

2

9

24

7. Blansko

22 10

2 10

22

8. Konstruktiva 22

9

2 11

20

9. Jičín

22

9

2 11

20

10. Náchod

22

6

0 16

12

11. Ratíškovice

22

3

0 19

6

12. Rýmařov

22

3

0 19

6

Tabulka jednotlivkyň
1. Š. Marková (SLA)

551.0 12/12

2. L. Bukovská (KON)

542.7 12/12

3. R. Smrčková (SLA)

539.3 12/12

4. M. Sedláčková (PRE)

538.9 11/12

5. H. Wiedermannová (ZAB) 538.0 12/12
6. M. Kučerová (NAC)

537.8 10/12
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PŘEDSTAVUJEME NOVÁČKY PRVNÍ LIGY

KK PSJ Jihlava
Družstvo z Vysočiny má z nováčků
nejlepší předpoklady k tomu, stát
se černým koněm ligy. Klub se vždy
mohl spolehnout na své odchovance
a čas ukázal, že v tomhle se oddíl
vydal tou správnou cestou – jmenovitě
se pak jednalo především o J. Kotyzu, R. Parkana a bratry Partlovy,
kteří tvořili spolu se zkušenějšími
M. Doubkem a R. Benediktem základ

Termínový kalendář ČKA
původního týmu. Před
loňskou sezonou pak
bylo mládí doplněno
zkušeným V. Dvořákem a úspěch v podobě postupu mezi elitu se dostavil.
Před nadcházející sezonou pak byl
tým vhodně doplněn navrátilcem
S. Bezděkem a kvalitní výkony se
také očekávají od posily z Rakouska
M. Švorby.

Sokol Kolín

Ženy z Kolína v první lize ještě nikdy
nestartovaly, přesto se můžou pochlubit 6 tituly přeborníka ČSSR, které
získaly v letech 1965–70. Na tuto
slavnou minulost se bude snažit navázat současná generace hráček. Stávající kádr už několik let potvrzuje
zvyšující výkonnost. V roce 2003
dosáhl tým vítězství v poháru ČKA
a reprezentoval ČR na poháru NBC

v Sarajevu. Oporou týmu by měla být nejlepší hráčka I. ČKLŽ
loňské sezony M. Moravcová, naopak
družstvo se bude muset obejít bez
nastávající maminky M. Holoubkové.
Handicapem bude určitě to, že svou
dvoudráhovou kuželnu musejí vyměnit
za kuželnu v Kutné Hoře.

z předminulé sezony.
Družstvo bude těžit
zvláště z vyrovnanosti
všech hráček, přičemž oporami týmu
by pak měly být především L. Oriňáková a J. Holubová.
Připravil: Kamil Bednář

Zpravodaj 1/2006

16.9.

Ligové soutěže

23.9.

Ligové soutěže

27. – 28.9. KS seniorské reprezentace
28.9.

1. turnaj PMN (N. Bystřice,
Hazlov, Kosmonosy, Zábřeh)

30.9.

Ligové soutěže

3. – 7.10. Světový pohár, Osijek (CRO)
4. – 7.10. Ev. pohár, Hunedoara (ROM)
Pohár NBC, Zalaegerszeg (HUN)

Ligové soutěže

Pohárové soutěže NBC

synové Karel ml. a Martin jsou hlavními postavami klubu ať z minulosti, tak
ze současnosti. Vltavan odehraje své
domácí zápasy na kuželně v Českém
Krumlově poté, co se objevily hlasy kritizující nevyhovující parametry kuželny.
Proto klub připravuje rekonstrukci.
Kuželna v Krumlově není jednoduchá
a tak dává určitou šanci domácím poprat se o další ligovou budoucnost.

Zbrojovka Vsetín
Pro družstvo z Valašska byl postup
mezi republikovou elitu úspěchem
a zároveň pro mladý tým s druhým
nejnižším věkovým průměrem v lize
(21 let), velkou výzvou do budoucna. Že je na čem stavět, dokládá i titul mistryň v dorostenecké kategorii

Ligové soutěže

7.10.

Vltavan Loučovice
Jihočeský tým již v minulosti v nejvyšší
soutěži krátce působil a tak postupem
mezi elitu navázal na sezonu 1994/95,
kdy se však předchůdcům ligu zachránit nepodařilo. Tým je složen
z relativně mladších hráčů, kteří ale
mají s působením v kuželkářských ligových soutěžích bohaté zkušenosti.
Základ týmu tvoří „dynastie Jirkalů“
z nichž Jirkal Karel st. a jeho dva

9.9.

V říjnu se uskuteční mezinárodní pohárové soutěže, všechny za účasti
našich klubových družstev. A kdo nás
bude reprezentovat?
Světový pohár – muži
SKK Primátor Náchod

3. – 7.10.
Osijek (CRO)

Světový pohár – ženy
3. – 7.10.
KK Slavia Praha Djakovo/Osijek (CRO)
Evropský pohár – muži
4. – 7.10.
KK Slavoj Praha
Hunedoara (ROM)
Evropský pohár – ženy
4. – 7.10.
KK Zábřeh
Hunedoara (ROM)
Pohár NBC – muži
4. – 7.10.
KK MS Brno
Zalaegerszeg (HUN)
Pohár NBC – ženy
4. – 7.10.
SKK Jičín
Andrashida/Zalaegerszeg (HUN)

Sportovně technické komise
informuje
STK ČKA schvaluje všechny kuželny,
které byly zkolaudovány podle novely
Technických předpisů a jsou klasifikovány ve třídě D, jako vhodné pro
pořádání všech ligových soutěží. Tato
výjimka platí plošně až do odvolání.
Další informace očekávejte po vyjasnění situace.

Nově v Přemyslovicích
Dne 2. září byla v Přemyslovicích slavnostně otevřena nová kuželna. Stavba
probíhala od července 2005 a strojní
zařízení dodala firma Besko–Stax Jihlava.
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PŘEDPISY A VÝKLADY PRAVIDEL

Nerozhodujme od zeleného stolu
Už za pár dnů bude zahájen další
ročník ligových kuželkářských soutěží
v 15 z celkového počtu 18 ligových
skupin. Třetí liga žen bude zahájena
až o dva týdny později. Do ligových
soutěží letos zasáhne celkem 205
družstev z 99 oddílů.
Letošní ročník proběhne ve všech
mužských ligových soutěžích a v 1. KLZ
podle obvyklého modelu v disciplíně
na 120 hs. Ostatní soutěže žen a dorostu se budou hrát na 100 hs. Výrazné
změny se však plánují zejména v oblasti soutěží mládeže už od sezóny
2007/08.
Rozpis KL nepřináší žádné závratné
změny. Novinkou je pouze zakotvení
povinnosti zasílat Zápis o utkání také
organizačnímu pracovníkovi hostujícího družstva. Tento požadavek vznikl
na Aktivu STK a byl plénem jednoznačně podpořen. STK ČKA doporučuje zasílat Zápis vedoucímu příslušné
soutěže a soupeři v jednom mailu.
Tím se může předejít zbytečným dohadům. STK nebude zaslání Zápisu
soupeři nijak ověřovat a řešit bude
pouze stížnosti.

Také byla upřesněna délka přestávky
mezi prvním a druhým blokem hráčů
v utkáních hraných pouze ve dvou
blocích. Není nutné striktně trvat na
20 minutách, ale přestávka se může
po dohodě obou družstev zkrátit.

Zásadní změna se objevuje v Poháru
ČKA, kdy je umožněn start na dvoudráze po celou dobu soutěže. To zřejmě
ocení zejména malé oddíly. I nadále
platí skutečnost, že není povolen start
hráčů hrajících v zahraničí.
STK ČKA přeje všem kuželkářům sportovní úspěchy a sama sobě co nejméně
komplikovaných případů, které bude
muset řešit. Mysleme na to, že utkání
se mají rozhodovat na drahách a ne od
zeleného stolu.
Hanuš Slavík

Rozhodčí v přípravě na novou sezónu
V červnu se uskutečnily v Praze a
v Zábřehu semináře ligových rozhodčích, kterých se zúčastnilo celkem
131 rozhodčích. Na seminářích se
probírala nejen pravidla, ale hlavně
jejich jednotné výklady. Se závěry
těchto seminářů se můžete seznámit
v následujících řádcích.
 rozhodčí nesmí v žádném případě
radit při utkání hráči
 rozhodčí sjednává pořádek prostřednictvím domácích pořadatelů
nebo vedoucího domácího družstva, nikdy se o to nepokouší sám
 rozhodčí nesmí zakázat divákům
„hlasité povzbuzování“, v případě
neúnosného tzv. „fandění“ může
přes domácího pořadatele (nebo
Zpravodaj 1/2006

vedoucího družstva) požádat o snížení intenzivnosti
 při představování hráčů nesmí
rozhodčí v žádném případě stát
k divákům zády, buď stojí mezi
hráči (např. mezi dráhou č. 2 a
č. 3), případně u stěny dráhy č. 1
k divákům i hráčům bokem
 při opravách ASK rozhodčí zastavuje čas následovně: při poruše na
dráze č. 1 zastavuje rozhodčí čas
automaticky na dráze č. 2, při poruše na dráze č. 4 zastavuje rozhodčí čas automaticky na dráze
č. 3, při poruchách na drahách č. 2
nebo č. 3 se zastavuje čas na
všech čtyřech drahách, není chybou
pokračování na str. 8

Světový žebříček

(k 18.6.2006)

Světový žebříček vede NBC a jeho
nejnovější pořadí bývá zveřejňováno
přibližně každého čtvrt roku na
stránkách NBC. Do žebříčku jsou
započítávány body získané během
předchozích dvou let. Body jsou udělovány za výsledky dosažené na MS
mužů a žen, v mezinárodních klubových soutěžích (SP, EP, Pohár NBC),
Champions League, SP jednotlivců
nebo na žebříčkovém turnaji. Celkový
počet získaných bodů je dělen počtem soutěží, na kterých hráč získal
body. Má-li však hráč body ze tří nebo
méně soutěží, dělí se mu celkový bodový zisk třemi. Vedení žebříčku a
přidělování bodů za jednotlivé soutěže
se řídí mezinárodními sportovními
předpisy NBC.
Muži
1. Fekete Laszlo (SCG)

68.00

2. Farkas Sandor (HUN)

67.00

3. Kovacs Gabor (HUN)

62.57

4. Reiser Torsten (GER)

59.00

5. Foltin Radoslav (SVK)

58.38

6. Kakuk Levente (HUN)

58.14

99. Jirouš Michal

15.33

108. Jelínek Miroslav

14.00

110. Mika Petr

13.67

126. Holý Petr

11.67

129. Bednář Kamil

11.33

134. Pytlík Viktor

10.67

Ženy
1. Vaidahazan Ioana (ROM)

79.33

2. Muntean Daniela (ROM)

77.50

3. Duka Tilda (ROM)

76.00

4. Martina Emese (ROM)

69.00

5. Baciu Doina-Vict. (ROM)

66.50

6. Fidel Barbara (SLO)

59.00

14. Dobešová Naděžda

44.00

50. Wiedermannová Dana ml.

29.00

79. Wiedermannová Dana st.

22.33

102. Marková Šárka

18.33

106. Vaverková Lucie

17.67

108. Wiedermannová Hana

17.33
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TURNAJE

Letní turnaje – 1. díl
Rok se s rokem sešel a další sezóna
je opět za námi, a proto je potřeba si
od tlaku a nervozity při mistrovských
zápasech trošku odpočinout. V posledních letech přibývá stále většího
množství turnajů, a tak si každý z nás
může zahrát po celé České republice.
TJ Lokomotiva Trutnov – Memoriál
Aleny Frintové
Ve dnech 8. – 11. 5. se na trutnovské
kuželně konal 10. ročník tohoto memoriálu. Turnaj se hrál na 2×100 HS a byl
rozdělen do několika kategorií – registrovaní (muži, ženy, smíšené), neregistrovaní (muži, ženy, smíšené).
Reg. muži: Balzer, Hrubý 911
Reg. ženy: Štěpánová, Kopecká 861
Reg. smíšené: Sailerová, Hrubý 863
Ner. muži: Babka, Frinta 870
Ner. ženy: Seidelová, Vomáčková 838
Ner. sm.: Kratochvílová, Frinta 843
TJ Centropen Dačice – Májový turnaj
žáků 2006
V sobotu 27. 5. byl na kuželně v Dačicích
na programu turnaj žákovských družstev na 4×60 HS. O den později si
naši nejmladší kuželkáři vyzkoušeli
kuželkářskou disciplínu zvanou sprint.
4×60 HS: Zlínský kraj 959
(Marančáková, Kateřiňáková, Cahlíková, Zubajová)
Sprint: Koutníková; Sýs

SK Kuželky Přelouč – Rozloučení
s přeloučským asfaltem
Na kuželně v Přelouči byl tento turnaj,
konaný na počátku června, jakýmsi
rozloučením s touto kuželnou před její
demolicí. Turnaj se hrál na 2×100 HS
Zpravodaj 1/2006

Rozhodčí v přípravě na...

na asfaltových drahách, což je dnes
téměř raritou.
Nejlepší dvojice: Rajchman, Dus 932
Nejlepší jednotlivec: Stašák 512

TJ Sparta Kutná Hora – Memoriál
Františka Nocara
V týdnu od 28. 5. – 3. 6. se konal na
kuželně v Kutné Hoře již 22. ročník
tohoto memoriálu, hraného na počest
pana Nocara. Turnaj se hrál v kategorii
muži a v kategorii ženy na 120 HS.
Nejlepší muž: Pufler 593
Nejlepší žena: Moravcová 559
SKK Primátor Náchod – Turnaj
„veteránů“
Na kuželně v Náchodě byl 3. 6. uspořádán již 33. ročník turnaje veteránů.
Soupeřilo se ve třech veteránských
kategoriích v disciplíně na 60 HS.
Veteráni: Plaňanský 256
Senioři: Gütler 276
Junioři: Stašák 319
Ženy: Sunková 285
TJ Horní Benešov – Memoriál L. Hrozy
a V. Skopalíka
Ve dnech od 3. do 16. 7. se na kuželně v Horním Benešově konal 3. ročník
tohoto memoriálu. Turnaj se hrál na
4×120 HS v několika kategoriích. Nejlepším hráčem byl Vymazal s výkonem
613 kuželek.
Reg. ženy: KK Jeseník
Reg. muži: Hagemann Opava
Ner. ženy: Aerobic
Ner. muži: Rolling bowles

pokračování ze str. 7
zastavit čas na všech drahách při
poruše na kterékoliv dráze, vždy
se však musí zastavit čas přímému
soupeři
 v mistrovských utkáních řízených
ČKA nemůže mít hráč vlastní hrací
nářadí – koule, rozhodčí nemá
možnost zjistit váhu, míru a tzv. excentritu
 při posuzování tzv. „bosých hodů“
rozhodčí může za tento přestupek
udělit kartu jen v případě, že si je
na 100% jistý, že hráč skutečně tzv.
„bosou“ hodil; pokud si rozhodčí
není opravdu jistý, neposuzuje toto
jako přestupek
 při hře do nepřipravených ASK
rozhodčí postupuje tak, že při
prvním přestupku rozhodčí nereaguje, pouze si toto poznamená,
při druhém přestupku hráče napomene slovně a při třetím a dalším přestupku uděluje příslušnou
kartu
Všichni rozhodčí byli s těmito závěry
seznámeni a měli by je používat při
řízení ligových utkání. Všichni účastníci ligových soutěží mohou sami posoudit, zda rozhodčí všechny výše uvedené
body dodržují.
Milan Jakoubek

Nová kuželna v Chomutově
Mezi oddíly, které dlouhodobě pracují
s mládeží patří i VTŽ Chomutov. Hrací podmínky se nyní pro všechny
členy tohoto oddílu výrazně zlepší.
V sobotu 26. 8. 2006 slavnostně uvedli do provozu nově rekonstruovanou
dvoudráhovou kuželnu. Dodavatelem
technologie byla firma J&R Digital.

Petra Dusová
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Roman Pytlík
Věk: 35 let
Rodinný stav: ženatý, 2 děti
Povolání: masér
instruktor spinningu
Klub: SKC Stolzer Kranz Walldorf
Osobní rekord 120 HS: 660
Osobní rekord 200 HS: 1065
Reprezentační starty: 31
Úspěchy:
 4. místo na MS družstev (Brašov 2004)
 3× titul Mistra ČR (2000, 2003 a 2004)
 vítězství v ČPD 2001 s Milanem Svobodou
Jakou roli ve Vašem životě hrají
kuželky?
Kuželky jsou mým životem a asi už bych
si bez nich nedokázal život představit.
Od kolika let se kuželkám věnujete?
Kuželkám se věnuji na plno od svých
18 let. Před tím jsem je sice občas
zkoušel, protože rodiče je také hrají,
ale to bylo jen z dlouhé chvíle.
Máte nějaký kuželkářský vzor?
Kuželkářský vzor nemám, ale hodně
jsem si vzal od rodičů a jejich poctivého tréninku.
Čeho si ve Vašem kuželkářské životě
nejvíce ceníte?
Nejvíc si asi cením výkonu a 4. místa
na MS v Brašově, ale také všech medailí z MČR a vítězství v Českém poháru
dvojic s Milanem Svobodou.
Co si myslíte o úrovni kuželek v ČR?
V ČR mají kuželky dobrou úroveň, jen
by to asi chtělo trochu více profesionality v reprezentačním úseku. Mnozí
mají cíl dostat se do repre a tím to pro
ně končí, ale ta dřina by měla naopak
začínat. Jinak si myslím, že naše špička se může s tou světovou srovnávat, je zapotřebí více zapracovat na
Zpravodaj 1/2006

Robin Parkan z KK
PSJ Jihlava úspěšně
ukončil studium FTVS
UK. K titulu Mgr. získal
i kvalifikaci kuželkářského trenéra I. třídy.
Mistryně světa v tandemech Lenka Bukovská
se vzdala dočasně reprezentace. Důvodem
je velké časové vytížení
v novém zaměstnání.

Kuželkářské weby
SKK Primátor Náchod
http://www.nachod.net/kuzelky

pozitivním myšlení.
Kdo je podle vás největší kuželkářskou
osobností (hvězdou) v ČR?
Na tuto otázku nedokáži odpovědět.
Naše kuželky měly vždy nějaké osobnosti, záleží jen na jaké období bychom
se zaměřili.
TJ Sokol Praha Vršovice
Jaké máte plány do budoucna?
Plány do budoucna jsou poměrně
jednoduché. Chci hrát co nejlepší kuželky a časem se začít věnovat trenérské práci, to až nebudu dosahovat
takové výkonnosti jako v současné době, ale to je doufám ještě daleko.
Co očekáváte od nové sezóny?
Pevně věřím, že v nové sezóně dosáhnu nějakého výraznějšího úspěchu na
mezinárodním poli.

http://vrsovice.kuzelky.cz

Slovenský kuželkářský svaz
http://www.kolky.sk

Co byste vzkázal čtenářům našeho
měsíčníku?
Čtenářům bych vzkázal asi toto: mějte
kuželky rádi, podporujte je a hrajte
je srdcem. Všem čtenářům také přeji
SLUNCE V DUŠI.

Rozhovor připravila:
Petra Dusová
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DOROSTENECKÁ REPREZENTACE

Mezinárodní soustředění
dorosteneckých reprezentací
Od čtvrtka 31. 8. do neděle 3. 9. se
na kuželně v Blansku konalo společné soustředění dorosteneckých reprezentací České republiky, Slovenska
a Německa.
Páteční program byl pro všechny velmi fyzicky náročný, proběhly systémové disciplíny s trénováním jednotlivých ulic, kdy se všichni zúčastnění
hráči vystřídali na všech šesti drahách
a v meziobdobí probíhala fyzická a
regenerační cvičení s využitím zařízení
v areálu TJ ČKD.
V sobotu se v rámci soustředění konalo neoficiální tréninkové trojutkání
GER–CZE–SVK. K vidění byl jeden

výkon špičkové světové úrovně – Sina
Beisser 664 poražených kuželek na
120 hs, čímž vyrovnala neoficiální
nejlepší výkon na blanenské kuželně.
Další hodnotné výkony předvedli především němečtí reprezentanti. Nejlepší ze strany českých reprezentantů
byli dva nováčci – Simona Koutníková
ze Sokola Duchcov (563) a David Volek z Valašského Meziříčí (566).
Sobotní trojutkání bylo ukončeno
Cooperovým testem v běhu na 12
minut, po kterém účastníci absolvovali hodinovou regeneraci v místních
rehabilitačních zařízeních.
V neděli proběhla soutěž tandemů,
kterou vyhrála dvojice GER 1, na
2. místě skončila dvojice CZE 1 (Koutníková, Kratochvíl) a 3. místo obsadila
také dvojice domácích reprezentantů
CZE 2 (Musilová, Stloukal).
Na závěrečném hodnocení soustředění byla vyslovena ze strany všech
zúčastněných všeobecná spokojenost
jak s průběhem, tak i se zajištěním
soustředění ze strany pořadatelů TJ
ČKD Blansko. Bylo předběžně dohodnuto zorganizovat obdobnou akci
i v příštím roce v Německu.
Ladislav Musil

Trojutkání – dorostenky

Janotíková
Procházková
Koutníková
Musilová
Johnová
Šmerdová

Flakowski
Beisser
Hock
Kretschmer
Kirchhof
Ofenloch

Beňová
Habajová
Maricsová
Pristachová
Komentová
Listoferová

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, věk, oddílovou příslušnost,
trenérskou třídu, popř. sportovní vzdělání, adresu, kontakty (telefon a
e-mailovou adresu). Dále je třeba přiložit krátký sportovní životopis: zkušenosti s výkonem funkcí v rámci ČKA, trenérské a hráčské zkušenosti (liga,
soutěže jednotlivců, mezinárodní zkušenosti, reprezentace, apod.), jazykovou
vybavenost.
Smlouvy s trenéry juniorů a juniorek budou uzavřeny do 30. 6. 2008, jelikož
příští MS této kategorie se hraje v květnu uvedeného roku. Případné dotazy
zodpoví Petr Dobeš na tel. 603 545 657.
Zpravodaj 1/2006

Chyby
6
7
4
2
3
4
26

Německo (GER)
Plné
Dorážka
Celkem
350
200
550
385
279
664
361
198
559
350
171
521
343
186
529
362
220
582
2151
1254
3405

Chyby
5
1
5
4
3
2
20

Slovensko (SVK)
Plné
Dorážka
Celkem
313
186
499
298
114
412
342
181
523
338
155
493
361
174
535
370
183
553
2022
993
3015

Chyby
6
20
2
7
5
2
42

Trojutkání – dorostenci

Stloukal
Kratochvíl
Volek
Metelka
Sochor
Dejda

JUNIORSKÁ REPREZENTACE HLEDÁ TRENÉRY
Komise státní reprezentace, z rozhodnutí VV ČKA, vypisuje konkurz na trenéry
juniorské státní reprezentace. Zájemci zašlou přihlášku do konkurzu do
25. září 2006 na adresu předsedy KSR Petra Dobeše (Novodvorská 1037,
674 01 Třebíč, popř. e-mail: petr.dobes@kuzelky.cz).

Česká republika (CZE)
Plné
Dorážka
Celkem
339
159
498
364
147
511
367
196
563
377
156
533
344
188
532
372
177
549
2163
1023
3186

Uhlmann
Saitz
Krieger
Langhammer
Weiss
Kirsch

Pažitný
Herich
Bukový
Rébus
Figura
Němček

Česká republika (CZE)
Plné
Dorážka
Celkem
365
165
530
337
176
513
364
202
566
366
185
551
366
192
558
356
178
534
2154
1098
3252

Chyby
7
3
6
4
2
3
25

Německo (GER)
Plné
Dorážka
Celkem
371
199
570
371
224
595
364
182
546
347
192
539
371
189
560
368
195
563
2192
1181
3373

Chyby
1
0
4
0
4
1
10

Slovensko (SVK)
Plné
Dorážka
Celkem
395
188
583
367
168
535
361
148
509
333
186
519
337
154
491
352
141
493
2145
985
3130

Chyby
1
5
9
3
5
3
26
Strana 10

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Kuželkářský vtip

Blahopřejeme
Václav Vlček, člen SK Sigma Olomouc, dlouholetý sekretář krajského
kuželkářského svazu a člen Výkonné
rady ČKA, oslaví v září 70. narozeniny.

Zajímavosti ze světa
 V listopadu 2006 bude otevřena
v Austrálii v Mooney Beach, Nový
Jižní Wales, kuželna s 10 dráhami
klasických kuželek.

autor kresby: Ondřej Zahradníček

Devítkové sudoku
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1
až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9×9
polí, která jsou seskupena do 9 čtverců
(3×3). K předem vyplněným číslům je
potřeba doplnit další čísla tak, aby

9

platilo, že v každé řadě, v každém
sloupci a v každém z devíti čtverců
byla použita vždy všechna čísla jedna
až devět. Pořadí čísel není důležité.
Čísla se nesmí opakovat v žádném
sloupci, řadě nebo v malém čtverci.

8

2

6

9
3

1

8

1
7

9

5

1

4

Reprezentace před MS
Rozlosování MS
Ligové zrcadlo
Divizní soutěže
Informace z TMK

Vydavatel: Česká kuželkářská asociace
Adresa:

3

9
2

3

6
8

Zátopkova 100/2, PS 40
160 17, Praha 6

6

1
4

Ohlédnutí za mezinárodními
poháry

Letní turnaje – 2. díl

2

7

6

Z obsahu příštího čísla

9

9

6

2

(středně těžké)

 Podle neoficiálních informací byla
ve středoindickém dvoumilionovém
městě Nagpur založena Indická federace Ninepin Classic.

5

Tel., fax:

+420 233 355 343

E-mail:

cka@kuzelky.cz

Web:

www.kuzelky.cz

Šéfredaktor:

Štěpán Koblížek

Redakční rada:

Jiří Jančálek
Michal Maryška
Ivana Palánová

Spolupracovníci: Kamil Bednář
Jaroslav Dobeš

POJMENUJTE NOVÝ KUŽELKÁŘSKÝ MĚSÍČNÍK
S novou podobou bychom rádi dali tomuto kuželkářskému měsíčníku i nový
název. Rádi bychom vyzvali naše čtenáře, aby nám poslali své návrhy na jeho
nové jméno. Na autora vybraného názvu čeká hodnotná odměna – zlatá
kuželka (přívěsek)! Své návrhy můžete posílat až do 30. září 2006 na e-mail:
redakce@kuzelky.cz. V případě, že vybraný název zašle více čtenářů, bude
autorství uznáno tomu, kdo pošle svůj návrh dříve.
Zpravodaj 1/2006

Petr Dobeš
Petra Dusová
Milan Jakoubek
Ladislav Musil
Robin Parkan
Stanislav Partl
Hanuš Slavík
Grafická úprava:

Petr Streubel
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