Hodnocení soutěžního ročníku 2007-2008
Česká kuželkářská
asociace

Hodnocení soutěžního ročníku 2007/08 nedodaly oddíly Jiskra Otrokovice
a Zbrojovka Vsetín. Nevím, zda na vině je skleróza či problémy a serverech, ale to už
bohužel k tomuto ročníku patřilo.
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5.června 2008

SK Baník Ratíškovice
(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
Kromě prvního a posledního jsou družstva čím dál vyrovnanější a záleží jen na tom,kolik hráček bude mít
„výpadek“.V každém případě by měl první postupovat a poslední padat do nižší soutěže (Otrokovice za 2. družstvo
ze 3.ligy).
.

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Je dobré že zápis je rozpitvaný podle dílčích disciplín,komentář není potřeba, protože skalní fanoušek si udělá
obraz o konkrétním utkání sám. Většinou se nic závažného co by ovlivnilo průběh utkání neděje.Web ČKA je
uspořádaný dobře,sledujeme zajímavosti z jiných soutěží,očas litujeme reprezentanty(viz diskuze)jen nás mrzí,že
nejde diskutovat přímo pod jednotlivými články.Pak se člověk vrací k článku,aby věděl na co reaguje.

(3) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Je hlavně nejdostupnější.

(4) – Jak hodnotíte rozhodčí ?
Díky četnosti školení a výkladu pravidel na vebu je přístup rozhodčích více jednotný.Nestalo se,že by rozhodčí
měli různý názor na vzniklou situaci.

(5) – Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Kuželny jsou připraveny dobře,vybavení se zlepšuje samozřejmě v návaznosti na finanční situaci oddílů.

(6) – Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
NE-to by si každý hráč vozil 3 koule?Protože než by se jedna vrátila 30x nebo 50x tak by byl časový limit
fuč.Nehledě na výklad pravidel o čekání na kouli určité barvy.

(7) – Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Aby se nehrálo o velikonocích-městský člověk vyráží na chaty a vesnický se věnuje duchovním záležitostem a
hospodině vaří,pečou atd.Navíc je hloupé o velikonocích hrát a následný týden mít volno.

KC Zlín
(8) – Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
Soutěžní ročník proběhl bez problémů.

(9) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Vcelku dobře.

(10) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Ano je potřebný, sledujeme ho pravidelně.

(11) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
Vcelku dobře.

(12) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Rok od roku lepší.

(13) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Ne

(14) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Hrát na 120 hs.

KK Brno – Židenice
(15) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
Opravdu hodně nám vadilo, že jsme musely hrát na velikonoční sobotu, jinak dobrý.

(16) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Všechny tři dobře.

(17) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Kuželky na teletextu nikdo z nás nesleduje.

(18) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
S rozhodčími jsme neměly problémy s výjimkou paní Fajdekové.
Popíšu tady, co se nám stalo v Olomouci, a prosím, jestli by nám STK mohla napsat, jak se mělo správně
postupovat. Zároveň ale prosím, aby se to nezveřejňovalo s uvedením jména rozhodčí a názvů oddílů, protože
když jsme to chtěly dát do zápisu, paní Fajdeková začala plakat a nebyla schopna se uklidnit, takže jsme od
oficiálního protestu ustoupily. Ale rády bychom věděly, jak případně příště postupovat.
Takže: Naše hráčka hodila hod do dorážky a padlo 8. Otočila se, šla si pro kouli, a když se chystala dorážet,
všimla si, že stojí všech devět kuželek. Protože rozhodčí ani obsluha automatů nijak nereagovaly, řekla si, že asi
zatáhla šňůra a kuželka zapsala, když už byla otočená (v Olomouci kuželky dopadávají celkem běžně, takže ji to
nepřekvapilo). Hodila tedy další hod a otevřela si 6. V okamžiku, kdy se chystala dorážet zbylé tři kolky, přiběhla
rozhodčí, vynadala hráčce, že házela do špatné figury, a v počítači něco smazala, takže se pak stejně nedalo
dohledat, jestli zatáhla šňůra a ten kolek dopsal nebo jestli se to špatně postavilo.
(Bohužel se nenašel nikdo, kdo by si byl jistý, že to bylo tak nebo onak. Před námi tam hráli kluci z Blanska a ti
říkali, že ta dráha blbla celý jejich zápas, jenže na to nás rozhodčí neupozornila, a tak to nikdo speciálně
nesledoval.)
A my se ptáme: Co měla rozhodčí správně udělat? Měla nechat hráčku hrát dál, pokud ji nezastavila hned (což by
asi bylo nejlepší, ale nestalo se)? Měla přivolat vedoucí družstva, než to v tom počítači smazala? Může vůbec
něco ručně mazat v zápisu, a když ano, jak se to pak dá zkontrolovat?
Za odpověď mnohokrát děkujeme.

(19) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Dobře, jenom v Olomouci nám vadí automaty, které ukazují pouze celkové číslo a není moc přehled o jednotlivých
dráhách.

(20) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Ne. (Jak by se dalo zkontrolovat, že jsou podle předpisů?)

(21) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Uvítaly bychom, kdyby se nehrálo ty víkendy, které jsou díky státnímu svátku „prodloužené“ (letos to bylo např.
v sobotu 29.9.).

Název družstva: TJ ČKD Blansko „B“
(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
-

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Zpravodaj vyhovující, Kuželkářské listy také, web ČKA je přehledný.

(3) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
nevyužíváme

(4) – Jak hodnotíte rozhodčí ?
Bez problémů.

(5) – Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Bez problémů.

(6) – Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Pokud bude možné rozhodčím kvalifikovaně koule před hrou zkontrolovat, tak ano. Měli by ale mít stejné
podmínky oba soupeři. Nezdá se nám, že jeden soupeř bude mít vlastní kouli a druhý „oddílovou“, často ne zcela
kvalitní...

(7) – Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Protažení jarní části soutěže do 10.května nám nevyhovovalo. Doporučujeme začít jaro alespoň o 14 dní dříve.

Název družstva: TJ Jiskra Rýmařov
(22) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
dobré

(23) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
dobrý

(24) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Dobrý, ano

(25) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
dobře

(26) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
dobré

(27) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
ne

(28) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
///
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Název družstva:
TJ Valašské Meziříčí
(29) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
žádné

(30) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Dobře.

(31) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Dobrý.

(32) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
Kladně.

(33) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Bez problému.

(34) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Ne.

(35) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Zbytečně dlouhá hrací sezóna.

KK Vyškov,
(36) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
•

Kuželky se stali pro většinu hráček aktivní relaxací a možností příjemných zážitků při utkáních.Všechny
zápasy byly vedeny ve sportovním duchu a děkuji tak všem se kterými jsme se v průběhu roku
potkávali,ať jsou to naši trenéři,páni rozhodčí a také technické zázemí, protože ti všichni tak vytváří tomuto
sportu herní pohodu, která je pro nás hráče tak důležitá.

(37) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
•
•
•

Zpravodaj – přehledné výsledky jednotlivých turnajů
Kuželkářské listy – poměrně přehledné informace
Web – najdou se tu potřebné informace ke stažení

(38) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
•

Zatím jsem informace na teletextu nikdy nevyužila, pro mě určitě potřebný není

(39) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
•

Velmi pozitivní přístup

(40) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
•
•
•

Čtyřdráhové kuželny dávají hře rychlejší spád
Naše domácí kuželna je čtyřdráhová, je vybavená nejmodernější technikou, sportovní zázemí je tu velmi
příznivé jak pro hráče, tak i diváky, což mohou u nás ocenit hráči z jiných oddílů, tak i ostatní příznivci
kuželkářského sportu
Je jestě poměrně dost dvoudrátových kuželen

(41) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
•

ne

(42) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
•

Více zpřístupňovat veřejnosti kuželkářský sport v médiích

Hanácký kuželkářský klub Olomouc „A“
(43) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
Kvalita soutěže se neustále zvyšuje.

(44) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
WEB ČKA – výborný
Zpravodaj – časté chyby, stručný
Kuželkářské listy - dobrý

(45) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Vynikající – využíváme.

(46) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
Až na některé případy dobře. Někteří mají problém s aktualizací pravidel.
P. Bičík (Opava) - neobjektivní – viz zápis z našeho utkání

(47) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Stav přípravy, vybavení a hracího materiálu odpovídá věku kuželen a finančním možnostem oddílů.

(48) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Ne.

(49) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Zavedení disciplíny 120 HS.
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Název družstva: Hanácký kuželkářský klub Olomouc „B“
(50) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
Výkony hráčů se zvyšují.

(51) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Dobře

(52) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Kladně, je potřebný.

(53) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
Kladně.

(54) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Špatné občerstvení v Ratíškovicích.

(55) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Ne.

(56) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Vyhovuje současný stav.

Název družstva: KK Minerva Opava
(57) –Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2007-2008.
(58) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy a web ČKA ?
Hodnotíme kladně.

(59) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu, je potřebný ?
Ano, protože je rychlý.

(60) –Jak hodnotíte rozhodčí ?
Vcelku dobře.

(61) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál ?
Kladně

(62) –Souhlasíte s tím, aby mohl hráč používat při hře vlastní koule ?
Toto slyším prvně a nebavily jsme se o tom.

(63) –Co jiného navrhujete pro nový soutěžní ročník?
Nedělat velké přestávky mezi zápasy.
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