
 Hodnocení soutěžního ročníku 2007-2008 
 Hodnocení soutěžního ročníku 2007/08 nedodaly oddíly Danstav Rosice, 

KC Réna Ivančice, KC Hodonín, Sokol Brno IV, Sokol Mistřín. Nevím, zda na vině je 
skleróza či problémy a serverech, ale to už bohužel k tomuto ročníku patřilo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Centropen DAČICE  B 
(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Poslední kolo po dvoutýdenní přestávce nebylo šťastné řešení 
(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Hodnocení kladné, jediný větší problém  byl kolaps webu ČKA na konci sezony 
(3) – Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Ano, v sobotu odpoledne nejaktuálnější zprávy 
(4) – Jak hodnotíte rozhod čí ? 
(5) – Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
            Je dobré že se kvalita neustále zlepšuje i když někde hodně pozvolna 
(6) – Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
                      ne 
(7) – Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Začátky utkání  nejdříve v 10.00 hod., hrát zápasy v Blansku pouze na 4 drahách 
 
SKK DUBŇANY „A“ 
(8) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Velká vyrovnanost 
(9) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Zpravodaj na velké úrovni, kuželkářské listy a web dobré.  
(10) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Skvělá věc, určitě je potřebný 
(11) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 

Průměrně 
(12) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 

Dobrý, nechci dělat problémy, spíš je to dotaz na kuželnu v Českých Budějovicích, kde je na náhazových 
deskách koberec. Je to v souladu se sportovně technickými předpisy ?   

(13) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Ne 

(14) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
Stanovit začátek utkání na 10.00 hod. (nejdřív) 

 
ČKD Blansko „B“ 
(15) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
             Soutěžní ročník 2007-2008 dle našeho pohledu proběhl bez závad. 
(16) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

   Jak zpravodaj, tak web ČKA lze hodnotit kladně. 
(17) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

   V případě, že vedoucí družstev dostávají zpravodaje elektronickou poštou si myslím, že výsledkový servis 
na teletextu až tak potřebný není.  Kladně ovšem lze hodnotit jeho většinou rychlou reakci a schopnost 
aktualizace. 

(18) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
    Bez výhrad. 

(19) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
              Bez výhrad. 
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(20) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
              Ne. 
(21) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 
              Zvážil bych možnost přidělení např. půl bodu hráči, který hrál se soupeřem 2:2 na dráhy a prohrál na 
kolky.  
 
KK Lokomotiva Tábor B    
(22) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

V nižších soutěžích nejsou nutné reprezentační přestávky. 
(23) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Velmi dobře. 
(24) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Jsou tam první výsledky než dojde zpravodaj, takže určitě ano. 
(25) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 

V naší soutěži velmi dobře. 
(26) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 

Dobře. 
(27) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 

Ano. 
(28) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

Pokud možno Více zohledňovat zařazení mužstev do jednotlivých skupin podle vzdáleností. 
 

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE  
(29) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Průběh soutěže bezproblémový. Nespokojenost s rozlosováním jarní části – třítýdenní přestávka na konci soutěže 
byla velmi nepraktická. VV by měl zvážit pořádání individuálních soutěží jiným způsobem – po odehrání 
kolektivních soutěží.   
Poznámka k ostatním oddílům – ne všechny se řídí tím, že mají posílat Zápis o utkání nejen STK, ale i soupeři.  
(30) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Zpravodaj O.K., pouze prosba – na web umisťovat i ve formátu  .doc – pro snadnější další práci s ním  
KuLi – čteme z webu – jako zbytečné se jeví výsledkové servisy v něm – při dnešní dostupnosti aktuálních 
výsledků jsou již v den zveřejnění prakticky zastaralé.  
Web ČKA vcelku O.K. – díky výpadku na konci soutěže jsme málem nestihli poslat Přihlášku do dalšího ročníku 
KL   
(31) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Je to nejrychlejší info o výsledcích – jednoznačně přínos pro všechny, navíc i pro fanoušky snadno dostupný  
(32) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Bez připomínek, jejich „práce“ letos velmi kvalitní  
(33) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Stavy kuželen se po technické stránce výrazně zlepšují  
(34) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Ne  
(35) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník? 

� Ad. 1 – Rozlosování  - nepřerušovat  závěr soutěží KL  přebory jednotlivců  
� Přehodnotit zařazení našeho družstva do „moravské“ skupiny KLM – za uplynulý ročník došlo  
      díky přesunu z KLM „B“ do KLM „D“ k nárůstu cestovních nákladů o cca 40%  
      (ne vinou ceny PHM, ale nárůstem vzdáleností)  

 
TJ SLOVAN Jindřichův Hradec  
(36) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 

Soutěž byla časově dlouhá se zbytečnými přestávkami, především v  jarní části. 
(37) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 

Vše je na velmi dobré úrovni. 
(38) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 

Servis je dobrý, akorát by to chtělo o trochu rychlejší listování po stránkách.  
(39) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 

Byli dobří, nevyskytli se žádné problémy. 
(40) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 

Kuželny jsou na dobré a velmi dobré úrovni akorát se někde stříká nebo maže víc pro padavost 
kuželek než udrží ruce.  
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(41) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Proč, nevidíme v tom důvod, akorát by se něco mělo udělat s tím stříkáním. Někde se koule drží velmi 
špatně. Domácí jsou na to připraveni, hostům to pořádně ubere na výsledku. 

(42) –Co jiného navrhujete pro nový sout ěžní ročník ? 
Minimalizovat přestávky mezi jednotlivými koly. Začátek jarní části opět od února, je to dobré vzhledem 

          k počasí.            
 
TJ SOKOL VRACOV  
(43) –Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2007-2008. 
Oproti sezoně 06/07 se nepříjemně zvětšili vzdálenosti. 
(44) –Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy a web ČKA ? 
Zpravodaj velmi dobrý,listy nečtu,web ČKA dobrý. 
(45) –Jak hodnotíte výsledkový servis na teletextu,  je pot řebný ? 
Sleduju minimálně,pokud nemáte TV s možností listovat stránkami je zdlouhavé čekání na vaši soutěž. 
(46) –Jak hodnotíte rozhod čí ? 
Bez problému. 
(47) –Jaký hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál ? 
Úroveň kuželen stoupá,jen houšť a větší kapky. 
(48) –Souhlasíte s tím, aby mohl hrá č používat p ři hře vlastní koule ? 
Ne,podmínky by měly být pro všechny stejné.  
 
 
 


