
ZPRAVODAJ 1. KUŽELKÁŘSKÉ LIGY ŽEN 

 

 149

Hodnocení soutěžního ročníku 2009/10. 
 

 
Tak jako již tradičně se k vám dostává poslední zpravodaj soutěžního ročníku 

2009/10. Obsahuje podrobné hodnocení soutěže jak je jednotlivé oddíly zaslaly na 
formulářích.  
  
Děkuji touto cestou všem vedoucím družstev za včasné zasílání zápisů a za výbornou a 
bezproblémovou spolupráci.  Ta se projevila hlavně při ladění utkání Slovanu Jirkov po 
autonehodě v podzimní části soutěže.  
Přeji všem příjemné strávení  prázdnin a pro nás v pracovním procesu  i dovolených.  

 
 
 

Hodnocení letošního ročníku soutěže jak je zaslala jednotlivá družstva. 
 
 

Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2009-2010. 
 
Slavia Praha 
Domníváme se, že soutěž proběhla řádně. 
 
TJ ČKD Blansko 
Nemáme k průběhu ročníku žádné připomínky. 
 
KK Šumperk 
Proběhl bez problémů až na neštěstí co se stalo hráčkám z Jirkova. 
 
KK Konstruktiva Praha 
Stejné jako v předchozích ročnících. Takže žádné nové poznatky. 
 
SKK Ji čín 
Soutěžní ročník 2009 – 2010 proběhl bez problémů. 
 
KK Záb řeh A 
Herní poznatky jsou dobré. Je jen škoda, že soutěž poznamenala nešťastná dopravní nehoda holek z Jirkova. 
Myslím si, že jinak by byla zajímavější. Hlavní je, že jsou v pořádku a všechny zdravé. Bylo dobré rozlosování, 
na Velikonoce volno, dobře sladěné s termíny EP a SP družstev. Možná příště nařídit předehrávku všem, ať se 
potom o víkendu nedohrává pouze jeden či dva zápasy. Jinak vše v pohodě. 
 
KK Záb řeh B 
Takže, co se týče soutěžního ročníku 2009-2010, tak ten je bez výhrad, jediná kolize byla ve Zlíně porucha 
automatů, ale v dnešní době za elektroniku nikdo nemůže, akorát by si měli sehnat zkušený technický dozor, 
který chyběl !! 
 
Spartak Přerov 
Výhrady pouze ke hraní na všech 6-ti dráhách v Blansku.  
 
KC Zlín 
Zápas na 10 hod vzhledem ke vzdálenosti soupeře byl pro nás trochu problém jinak vše v pořádku. 
 
 
SKK Primátor Náchod 
Soutěžní roční proběhl bez problémů 
 
TJ Neratovice 
xxxxxxx 
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Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy. web ČKA a kuželkářské fórum? 
 
Slavia Praha 
Výborně, vše aktuální, rychle dostupné. Na webu ČKA bychom uvítali archiv výsledků turnajů. 
 
TJ ČKD Blansko 
Zpravodaj přicházel včas, obsah vyhovuje. Kuželkářské listy a web ČKA bez připomínek.  
 
KK Šumperk 
Dobře. Ještě by se mohlo hodnotit nejlepší šestka kola a kolikrát se hráč umístil v šestce kola. Jinak dík za 
mravenčí práci. 
 
KK Konstruktiva Praha 
Na vysoké úrovni. 
 
SKK Ji čín 
Dobrá úroveň. 
 
KK Záb řeh A 
Zpravodaj je na dobré úrovni. Lze z něho vyčíst všechny zajímavosti ze všech utkáních. 
 
KK Záb řeh B 
Vše SUPER !!,  když jsou dobré výkony je i pochvala ☺… 
 
Spartak Přerov 
Přehledný, dobré a rychlé zpracování výsledků. 
 
KC Zlín 
Dobře 
 
SKK Primátor Náchod 
Hodnotíme kladně, přehlednost, aktuálnost 
 
TJ Neratovice 
Hodnotím kladně. 
 
Jak hodnotíte rozhodčí? 
 
Slavia Praha 
Bez problémů, rozhodčí odváděli standardní výkony. 
 
TJ ČKD Blansko 
Nemáme připomínky. 
 
KK Šumperk 
Dobře bez problémů 
 
KK Konstruktiva Praha 
Odvádějí svou práci, někteří velice dobře. 
 
SKK Ji čín 
Dát přednost mladším rozhodčím. 
 
KK Záb řeh A 
Rozhodčí plnili svoji povinnost dobře, svědomitě a spravedlivě. 
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KK Záb řeh B 
Bez sebemenší kritiky, akorát se nám nelíbí žluté karty za neprokazatelné bosé !!! Ale když je rozhodčí chce 
dát, tak je dá !! A to nikdo neovlivní. I když je zajímavé, že se někde upozorní a někde létají karty za bosé, které 
nejsou a nebo byla 3 hody předem. 
To bych byla velice ráda kdyby se to v pravidlech upřesnilo – specifikovalo !! 
 
Spartak Přerov 
Chybí více objektivního pohledu. Také by se měli sjednotit v názoru na ukládání karet za bosé hody. 
 
KC Zlín 
Neměli jsme žádný problém, takže dobře. 
 
SKK Primátor Náchod 
Rozhodčí byli na dobré úrovni, žádné problémy jsme neměli 
 
TJ Neratovice 
Bez problémů. 
 
Jak hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál? 
 
Slavia Praha 
Technický stav kuželen se lepší, průběžně kritizovaný Jičín by měl být během letní přestávky rekonstruován, 
kuželna Slavia se tak dostává na chvost 1.ligy, přes léto by ale také měla proběhnout oprava (rozběžiště, kříže). 
 

TJ ČKD Blansko 
všechny kuželny byly kvalitně připraveny, včetně hracího materiálu. Zázemí kuželen bylo rovněž bez 
připomínek. 
 
KK Šumperk 
Kuželny dobře až na Jičín, nerovnost drah ale to je již „ohraná písnička“. 
 
KK Konstruktiva Praha 
Velice dobré. 
 
SKK Ji čín 
Bez problémů. 
 
KK Záb řeh A 
Kuželny jsou ve stavu, jakým jsou. Záleží na prostředcích, které jednotlivé oddíly mají. To souvisí i s hracím 
materiálem. 
 
KK Záb řeh B 
V dnešní době je vidět, že se do kuželen a materiálu ZAINVESTOVALO, tady je vše v pořádku. A zase záleží 
jak bohatý je to oddíl, kolik má dotací a sponzorů…… ale nikdo si nemůže dovolit topit pánu bohu do oken. 
Teplota na všech kuželnách byla nad 16 C – tedy splněno. 
 
Spartak Přerov 
Většina kuželen je připravena velice dobře, včetně čistoty a pořádku. 
 
KC Zlín 
Vcelku dobře , dá se říct že nejvíce nás potrápila vlastní kuželna kde se objevovala závada v chodu automatu na 
jedné dráze.Přesto že jsou nové a ještě v záruce. 
 
SKK Primátor Náchod 
Kuželny jsou dobře připravené i vybavené, s hracím materiálem jsme také neměli problémy 
 
TJ Neratovice 
Všechny v pořádku 
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Další poznatky a připomínky? 

Slavia Praha 
xxxxxxx 
 
TJ ČKD Blansko 
Pozn. na konci jarní části 2010 byly rekonstruovány sprchy na naší kuželně. 
Jiné připomínky nemáme. 
 
KK Šumperk 
Žádné 
 
KK Konstruktiva Praha 
Xxxxxxxx 
 
SKK Ji čín 
Bez připomínek. 
 
KK Záb řeh A 
Navrhovala bych, příště nařídit předehrávku (týkající se EP a SP) všem kolektivům, ať se potom o víkendu nedohrává 
pouze jeden či dva zápasy. 
 
KK Záb řeh B 
Nejsou 
 
Spartak Přerov 
Nejsou 
 
KC Zlín 
Nejtěžší kuželna v lize je Jičín , nejvíce padavá snad v Šumperku. 
 
SKK Primátor Náchod 
Žádné  
 
TJ Neratovice 
Nemáme 
 
 
 
 

Zpracoval: Kupa Jaroslav, Dukovanská 834, 67401 Třebíč,  
 � ZAMĚSTNÁNÍ: 561103061 � MOBIL: 724677879 

 e-mail: jaroslav.kupa@kuzelky.cz  do zaměstnání  Jaroslav.Kupa@cez.cz 
 

Aktuální výsledky najdete na webových stránkách: http://www.kuzelky.cz 
 


