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Hodnocení soutěžního ročníku 2010/11 
 
Tak jako již tradičně se k vám dostává poslední zpravodaj soutěžního ročníku 

2010/11. 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.   
Přeji všem příjemné strávení  prázdnin a pro nás v pracovním procesu  i dovolených.  

 
Zatím mě chybí hodnocení z Brna. Pokud se bude Moravská chtít podělit o své 

názory a připomínky, rád doplním a rozešlu znovu. 
 

 
Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2010-2011. 
Sokol Luhačovice 
Soutěž vyrovnaná, několik zápasů rozhodovalo doslova „pár“ kuželek, byli jsme svědky překvapivých výsledků, dramatický boj 
o titul. Slabá autorita řídícího orgánu, předseda STK při řešení odloženého utkání ukázal, že je mu „košile bližší než kabát“. Byť 
rozhodl o možném odložení utkání, pak nepřistoupil na námi navrhované termíny dohrávky před započetím jarní části, no a 
v dalším jednání evidentně hledal jak vyhovět domácím. Vlastně nás potrestal za to, že jsme využili jeho rozhodnutí. Dál to 
nebudu rozebírat.   
 
PSJ Jihlava 
V letošním ročníku považujeme opět za hlavní problém kauzu s překládáním utkání. Je to citlivé téma, ale pravidla rozpis 
soutěže by měli být závazné dodržovány. Dělání výjimek je nežádoucí, zvláště, jedná-li se o nejvyšší soutěž. Dále nemáme k 
průběhu ligy námitky. Průběh byl jinak bez problémů, dramatický až do konce. 
 
Sokol Husovice 
Jako zcela špatnou vidíme , skutečnost , že je možné bez konsultace měnit pravidla hry uprostřed soutěže. Možná by stálo za to 
změnit některé parametry do budoucna. Myslím , že by bylo vhodné nastavit rovné podmínky pro všechny týmy tak ,aby byly 
stejné celý ročník ligové soutěže. Dodržovat pravidla by měl každý a pokud je chce změnit , tak opět na základě konsultace a 
odsouhlasení s vlastními účastníky té či oné soutěže. Dokážeme pochopit požadavky reprezentace , ale ligová soutěž je soutěž 
družstev , ne jednotlivců. 
 
 
SKK Primátor Náchod 
Žádné připomínky k průběhu a regulérnosti nemáme. Celkově byl tento ročník po sportovní stránce zajímavý až do samotného 
konce a mistrovský titul zaslouženě získali hráči Slavoje Praha. 
 
 
Slavoj Praha 
Průběh letošního ročníku 1.KL muži byl podle našeho názoru neregulérní. Příchod hráčů ze zahraničních soutěží v polovině 
sezóny považujeme za neoprávněný a zdůvodnění to argumentem, že v zahraniční soutěži neodehráli ani hod, za arogantní 
výsměch všem. Chápeme, že reprezentace je na prvním místě, ale i tady by měla být hranice, kterou vzhledem k dodržování 
pravidel nelze překročit. Hráči mohli zůstat v klubu a dohrát jaro v nižší soutěži anebo si přestoupit v rámci německých soutěží 
(to by tam ale museli jezdit za své prostředky). Příchod těchto hráčů (podle nás neregulérní) do naší soutěže ovlivnil umístění jak 
na medailových, tak na sestupových příčkách. Můžeme Vás ujistit, že pokud by sestupoval letos Slavoj, podnikli bychom 
všechny možné právní kroky k tomu, aby byly výsledky „posílených“ mužstev kontumovány. Ani to by nebylo spravedlivé, 
protože svaz jejich start umožnil, ale takto nikdy nikdo nevíme, co se dá vymyslet budoucí sezónu. Závěrem bychom se rádi 
zmínili, že celý přestupový systém je dle našeho názoru špatný a přestupy v polovině sezóny mezi různými svazy bychom 
navrhovali povolit. Ale všem!! A ne jen těm, kteří vymyslí nějaký fígl, a nechá si ho svazem rychle posvětit.  
 
Lokomotiva Česká Třebová 
V pořádku 
 
Jiskra Kovářská 
Kromě zápasu !! nebo  jakého si odložení „s Luhačovicemi bez problému (velmi kruté sněhové přeháňky“ 
 
Centropen Dačice 
Dramatický ročník plný překvapení. Návrat třech krajánků zapříčinil zajímavé výsledky a zamotal jak boj o titul, tak i o 
záchranu. 

 
Česká kuželkářská 

asociace 

č.27/10-11 
1KLM 

25. května 2011 
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Spartak Přerov 
Soutěžní ročník byl téměř identický jako předešlý, co se týče vybavenosti a připravenosti. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Narušená regulérnost soutěže STK. Řízení soutěže byla na úrovní amatérké ligy, a těď se omlouvám organizátorům amatérkých 
lig, protože si myslím, že takový  kopanec by jistě neudělali. To co provedl VV a STK , že ovlivnil  I.KLM je na jejich odvolání. 
Povoleni  přestupu a ještě povolení hostování zahraníčních hráčů, během rozehrané soutěže je vrcholem arogance VV a STK, 
protože umožnili svým vyvoleným ovlivňovat soutěž.  Další vrcholem arogance  je povolení odehrání posledního podzimního  
kola až po šestém jarním kole a to s novými hráči. 
 
Konstruktiva Praha 
Jen poznámka – bylo docela hodně překvapivých výsledků, takže to bylo docela zajímavé. Česká liga byla paradoxně ovlivněna 
zdánlivě nesouvisejícím odhlášením několika družstev v německé bundeslize (Weiden, Staffestein). Ale nemyslíme to nijak 
špatně, účast těchto hráčů rozhodně přinesla oživení v soutěži, nicméně je to fakt. ;-) 
 
Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy. web ČKA a kuželkářské fórum? 
 
Sokol Luhačovice 
S úrovní Zpravodaje, Kuželkářských listů i webových stránek jsme spokojeni a vyjadřujeme dík všem, kdo se na nich podílí.  
 
PSJ Jihlava 
Zpravodaj tradičně nejlepší v ČR, KuLi a web výborný. Kuželkářské fórum příliš nenavštěvujeme, důvod je jasný. 
 
Sokol Husovice 
OK. 
 
SKK Primátor Náchod 
Zpravodaj byl dle našeho názoru po celou soutěž na velmi dobré úrovni. Zde náleží poděkovat J. Kupovi za práci na 
zpravodajích a za jeho volný čas zpravodajům věnovaný. Kuželkářské listy a web kvalitní se zajímavými články a informacemi.  
 
Slavoj Praha 
Zpravodaj výborný, KL dobré, web dobrý, kuželkářské fórum je tak „daleko“, že jsme ho téměř přestali navštěvovat a jsme pro 
jeho urychlené navrácení zpět na oficiální web. Nejlepší varianta nám připadá možnost se vyjádřit a diskutovat pod každým 
článkem. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Zpravodaj 1.KLM je dostatečně výstižný. Co se týká KULI tak jsou tam podle mě zbytečně dávány tabulky všech ligových 
soutěží (každý si je v dnešní době najde na internetu) mohlo by se tohoto prostoru využít podstatně lépe. Kuželkářské forum je 
určitě užitečná věc. 
 
Jiskra Kovářská 
Zpravodaj a kuž. listy vcelku bez připomínek, aktualizace web výsledků se zlepšila. 
 
 
Centropen Dačice 
Dramatický ročník plný překvapení. Návrat třech krajánků zapříčinil zajímavé výsledky a zamotal jak boj o titul, tak i o 
záchranu. 
 
Spartak Přerov 
Všechny potřebné informace nutné k bezproblémovému chodu soutěže jsou snadno k nalezení, proto zpravodaj hodnotíme klaně. 
V kuželkářských listech se objevuje spoustu zajímavých informací, hodnocení také kladné. Web také podává spolehlivé 
informace.  
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Neobjektivnost pana Kupy v jeho komentářích. 
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Konstruktiva Praha 
Zpravodaj, kuželkářské listy, web ČKA – ok 
Fórum nenavštěvuji. 
 
Jak hodnotíte rozhodčí? 
Sokol Luhačovice 
S výkony rozhodčích jsme spokojeni, nezaznamenali jsme žádnou snahu o zasahování, nebo ovlivňování  průběhu zápasů. 
 
PSJ Jihlava 
Úroveň rozhodčích je velmi různorodá. Jsou vynikající rozhodčí se znalostí pravidel, jasným vyjadřováním a dodržování všech 
formálních náležitostí. Dále jsou rozhodčí, kteří se dopouští drobných chyb a některé okolnosti posuzují spíše osobním citem a 
ze zvyku, než dle pravidel. Dále jsou rozhodčí, kteří by v lize neměli už nikdy rozhodovat. Dopouští se hrubých chyb, které 
narušují utkání a vybízejí k problémům. 
 
Kvalitní rozhodčí : Liška (Náchod), Majerová, Zinecker (KKK), Devera (Kovářská), Vacková (PSJ), Korbel (PSJ) 
Průměrní rozhodčí : Zajíček (Val.Mez), Kudela (Přerov), Trnka (MS Brno), Holcová (Třebová), Kněžek (Slavoj) 
Slabí rozhodí : Krejčí (Husovice), Buček (Dačice), Bouchner (PSJ), Bednařík (Luhačovice) – zcela jednoznačně nejhorší 
rozhodčí ligy. Nevede zápas, ale spíše maluje tabuli, nestíhá průběh zápasu, neuděluje karty za jasné a mnohdy i opakované 
přestupky. Delegaci tohoto rozhodčího si již na naše zápasy nepřejeme. 
 
Sokol Husovice 
Vcelku bez závad. Snad jen jeden problém na zamyšlenou a to řešení správného postupu při hlášeném zranění hráče a následném 
střídání. Pochopím , že pokus o zjevné ošetření může splňovat onu stanovenou dobu čekání avšak obyčejné čekání na to než se 
připraví náhradník je možno vidět i jako možnost ovlivnění utkání. To se zdá být důležitější než řešení nástupů a vyhlášení 
utkání.  
 
SKK Primátor Náchod 
Za celý ročník jsme nezaznamenali žádné utkání s nekorektním, nebo chybným vedením ze strany rozhodčího.  
 
 
Slavoj Praha 
Za celý rok jsme si jich pořádně nevšimli (v tom nejlepším slova smyslu). 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
U nás je to v pořádku. 
 
Jiskra Kovářská 
Bez připomínek. ( Bohužel nejspíše nefunguje delegace, protože na některé utkání KL nejezdí delegovaní rozhodčí). 
 
Centropen Dačice 
V některých případech necitlivé posuzování herních situací a tím pádem vyvolávání zbytečných konfliktů. Ano, hrajeme 1.ligu, 
ale pořád ji hrajeme především pro radost.  
 
Spartak Přerov 
Neměli jsme problém. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Celkem dobře 
 
Konstruktiva Praha 
I přes vyšší soutěž musíme opakovat své hodnocení z předchozích let. Psali jsme to už ve druhé lize vloni, ale ani v první lize 
spousta rozhodčích nesleduje hru. V kritických situacích málokteří rozhodčí dokážou správně a rychle reagovat. Zvlášť u nás na 
domácích zápasech na 6 drahách je třeba, aby oba rozhodčí byli neustále soustředění na svoje 3 dráhy a navíc spolu 
„komunikovali“, např. při přerušení hry. Pokud tomu tak není, vznikají problémové situace. 
Poznámka: Zajímavá je naprosto nejednotná hranice, kde je možno na konkrétní kuželně fandit (Náchod vs. Jihlava vs. MS Brno 
vs. Braník). 
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Jak hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál? 
Sokol Luhačovice 
Úroveň kuželen je na odpovídající úrovni, materiál je v dobrém stavu, u některých kuželen je trochu problém s úrovní šaten a 
sociálním zázemím. Místnost pro uklizečku není vhodná pro šest dospělých mužů ani prostorově ani svou úrovní. Argument, že 
je tam někdo v nájmu neobstojí.  
 
PSJ Jihlava 
Kuželny obecně v dobrém stavu, škoda, že se na některých kuželnách materiál nepřipravuje stejně na každého soupeře (mazání 
křížů, úklid rozběžišť) 
 
Sokol Husovice 
Bez problémů, pouze konstatování , že automaty , které jsou vybaveny kuželkami bez kuliček zpravidla neumí postavit dvakrát 
stejně základní postavení kuželek. Dále by bylo dobré se zamyslet nad řešením kontroly po čas utkání (tvz.totalizátovy a 
průběžné výsledky). Je nedůstojné 1.ligy přepočítávat výsledky a učit dospělé lidi počtům. 
Stále existují kuželny kde diváci (a o to by snad mělo jít) neví, jak se utkání vyvíjí. 
 
SKK Primátor Náchod 
Kvalita hracího materiálu kuželen a zázemí byla na velmi dobré úrovni, jen bychom uvítali, kdyby některá družstva v zájmu 
srovnatelných podmínek pro docílení kvality výkonů připravovala své kuželny srovnatelným způsobem na všechna utkání. 
 
Slavoj Praha 
Na dobu v jaké se nacházíme jsou kuželny i jejich příprava na velmi dobré úrovni.  
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Každý rok se snažíme vytvořit takové podmínky aby byli ještě lepší než v roce minulém. Týká se to hlavně padavosti což 
potvrzují i výkony u nás dosažené. Ostatní kuželny osobně nemohu hodnotit ale z rozhovorů s našimi ligovými hráči to všude 
takto nedělají. Když přijede silný soupeř tak domácí dělají dost proto aby to nepadalo a host se trápil.   
 
Jiskra Kovářská 
Dle současných možností je technické vybavení kuželen uspokojivé. 
 
Centropen Dačice 
Kuželny i jejich příprava je na dostatečné úrovni, jen v Husovicích a v Chomutově by mohly být pro hosty lepší šatny.  
 
Spartak Přerov 
Kuželny z našeho pohledu byly na výtečné úrovni, na každý zápas perfektně připravené včetně hracího materiálu. Pouze by jsme 
měli výtku směrem k České Třebové ohledně slabého osvětlení drah přibližně 1,5 metru před totalizátory. V pravidlech se píše o 
postupném snižování intenzity osvětlení. V tomto místě se tmavá batikovaná koule některým hráčům ztrácela z dohledu, což pro 
hru bylo nepříjemné. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Je zajimavé že se hraje I.liga na kuželnách, kde hráč nemá přehled o svém výkonu po více jak 31 hodech. 
 
Konstruktiva Praha 
Kuželny jsou v drtivé většině kvalitní. Příprava většinou dobrá. Na naší kuželně se snažíme mazáním křížů dosáhnout co 
nejlepších podmínek pro všechny hráče, ale na některých kuželnách tomu tak není. ;-)  
Hrací materiál – měli jsme problém v Jihlavě, kde koule byly úplně mastné a dařilo se je očistit jen s pomocí spoluhráče v roli 
trenéra.  
 
Jakým způsobem plní Váš oddíl podmínku dorostu a jak ji plánuje plnit do budoucna? 
 
Sokol Luhačovice 
Naše družstvo dorostu hraje krajský přebor a i v budoucnu bude naše družstvo mít vlastní dorostence. 
 
PSJ Jihlava 
Dorost hraje KLD, žáci nastupují pravidelně v PMN. Takto hodláme postupovat i v budoucnu. 
 
Sokol Husovice 
Zcela standardně, bude nachystáno jedno družstvo o síle 4-5 hráčů 
 



ZPRAVODAJ 1. KUŽELKÁŘSKÉ LIGY MUŽI  

 

 149

SKK Primátor Náchod 
Máme družstva dorostu zastoupena v několika soutěžích a nepředpokládáme žádné zásadní změny. Dále pracujeme se skupinou 
žáků. 
 
Slavoj Praha 
Vzhledem k našemu zázemí velice těžko a kostrbatě a bohužel v tom musíme takto pokračovat.  
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Otázka mládeže je v dnešní době asi pro hodně oddílů dost velký problém. My se samozřejmě snažíme alespoň to jedno družstvo 
v dlouhodobé soutěži mít. 
 
Jiskra Kovářská 
Velmi složítě pro (velmi) malý oddíl. Mládeže ubývá a o sport mají velmi malý zájem, o kuželky obzvláště, protože žádné 
příspěvky se nehrnou,a nejspíše ani nebudou.(Přímo katastrofa).Kdyby se finančně dali podporovat kluby s mládežnickou vizí 
(větší zásobá mládeže v klubech zaměřujících se pro mládež) možná by to prospělo věci.  
 
Centropen Dačice 
Máme svá dorostenecká družstva a v budoucnu na tom nechceme nic měnit.   
 
Spartak Přerov 
Pracujeme se svou vlastní mládeží. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Nemáme problém. 
 
Konstruktiva Praha 
Vlastní dorost bohužel plníme pouze formou dohody s jiným oddílem. Pokud bychom chtěli mít vlastní dorost, museli bychom 
tomu věnovat neúměrné množství času s nejistým výsledkem. Navíc v Praze konkuruje spousta jiných sportů a i přes četné 
náborové akce se nedaří děti kuželek udržet. Navrhujeme tuto podmínku zrušit. 
 

Jak hodnotíte letošní systém dorosteneckých soutěží a jak se Vám líbí navržený systém pro 
následující ročníky? 
 
Sokol Luhačovice 
Nemáme připomínek 
 
PSJ Jihlava 
Letošní systém dorostu byl jednoúrovňový, motivační, výchovný (hodnoceno s pohledu naší skupiny, což se v republikovém 
měřítku zcela jistě říci nedá). Nový systém naplňuje podobné charakteristiky jako stávající a čas ukáže jeho hlavní negativa a 
pozitiva. Určitě se mu nebráníme.  
 
Sokol Husovice 
Názor od názoru. Nemyslíme, že by tento formát splnil účel o poznávání, spíše je vidět , že je to někdy únavné a moc 
nepodporující týmového ducha. Dávný systém krajských soutěží a poté republikové finále mělo své výsledky v množství 
současných stále aktivně hrajících hráčích. Můžeme to vnímat jako kvalifikační skupiny kde vítězové postupují do 
republikového finále. 
 
SKK Primátor Náchod 
xxxx 
 
Slavoj Praha 
Letošní systém, včetně jeho vyvrcholení, si myslíme, bude mít vyšší sportovní úroveň, než plánovaný systém na příští sezónu. 
Ale chápeme, že dlouhodobá soutěž je spravedlivější, než jednorázové finále. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Můj názor je že by tento systém bohatě vyhovoval. Základní kola v krajích má pro oddíl hlavně finanční efekt což je v dnešní 
době asi nejdůležitější. Měl jsem to štěstí, že jsem byl přítomen na finále a jediné co bych vylepšil je že je to jen na jeden nához 
což je dosti kruté. Ale Mistrovství jednotlivců je také na jeden nához a za ty roky jsme si na to už zvykli. 
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Pokud bychom měli dorostence začátečníky tak bychom je do celostatní ligy z finančních důvodů asi nepřihlašovali. Na to aby 
získali potřebnou výkonnost bohatě stačí krajské soutěže.  
 
Jiskra Kovářská 
Kdo na to bude mít peníze a mládež (hlavně), tak bez problému vyhraje mistra. 
 
 
Centropen Dačice 
Systém je zajímavý a zaslouží si čas na jeho prověření. 
 
Spartak Přerov 
Letošní systém DL byl zdaleka nejlepší za poslední roky a zdá se nám, že navržený systém pro příští rok nebude dosahovat 
takové zajímavosti jako letos. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Špatně. Jinak raději bez kometáře. 
 
Konstruktiva Praha 
Letošní systém se čtvrtfinále, semifinále a finále mi přišel zajímavý. Systém pro následující ročníky snad bude taky vyhovující, 
když se připravoval ve shodě se zúčastněnými. 
 

Využívají Vaši hráči ke hře vlastní koule a považujete to za přínosné? 
 
Sokol Luhačovice 
Nevyužíváme této možnosti. Přínos v tom nevidíme. Je to vlastní rozhodnutí jednotlivých hráčů. 
 
PSJ Jihlava 
Ano, používají je dva hráči a oba to cítí jako přínos. Každopádně schválení toho pravidla bereme jako posun kupředu a 
zatraktivnění. 
 
Sokol Husovice 
Ne nevyužívají a nemyslíme si, že je to zvlášť přínosné. Možná to má pomáhat hráči k větší herní pohodě, ale není to pravidlo, 
ba naopak (hlavně když nepodává ty očekávané výkony). 
 
SKK Primátor Náchod 
Část ano. Považujeme to za krok kupředu. 
 
Slavoj Praha 
Naši hráči vlastní koule nevyužívají, ale pokud je někdo využívat chce, nevidíme v tom žádný problém. Zda je to přínosné či 
nikoli, je plně subjektivní dojem a nechal bych možnost volby každému zvlášť. 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Naši hráči tuto novinku nevyužívají a ukáže až čas jestli se to ujme. Myslím si že dnes každá ligová kuželna má svoje ligové 
koule na úrovni. 
 
Jiskra Kovářská 
Ano, jen nechápeme, proč se musí přečíslovat již  označené certifikované koule.(Je to nelogické a zbytečně drahé), 
V tomto případě by třeba mohli jít peníze i pro svaz a ne jen pro soukr. firmy. 
 
Centropen Dačice 
Systém je zajímavý a zaslouží si čas na jeho prověření. 
 
Spartak Přerov 
Žádní naši hráči vlastní hrací koule nemají. Pokud někdo chce, nevidíme důvod, proč by je nemohl používat. 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Ne a je to krok dopředu. 
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Konstruktiva Praha 
Ano, jeden hráč vlastní kuželkářské koule využívá a jak sám uvádí, je „nadmíru“ spokojen. ☺ 
 
Další poznatky a připomínky? 

Sokol Luhačovice 
Bez připomínek. 
 
PSJ Jihlava 
Navrhujeme nařídit (doporučit pro 1.KL) začátky utkání nejdříve od 10 hodin. Dojezdové vzdálenosti jsou mnohdy značné a 
začátky v 9 hodin jsou zejména v zimním čase dosti ultimátní. 

 
Sokol Husovice 
V návaznosti na řešení dalšího ročníku ligových soutěží by stálo za úvahu opravit pravidlo o střídání náhradníků. Tento model 
nahrává jen týmům s úzkým kádrem hráčů a tudíž vůbec nepodporuje konkurenci a momentální schopnosti hráčů nehledě na  
možnosti  vedoucích či trenérů každého týmu. Jako nejideálnější se nám jeví vrátit model zpět a jen tento model opatřit pojistkou 
o nemožnosti použít tzv. „mrtvého hráče“. Ta pojistka spočívá v soupisce samotné. Kde prvních 6 hráčů musí být registrováni 
v sezóně minulé v pořadí jednotlivců (kdekoliv), tudíž odehráli 2/3 drah vyjma hráčů ze zahraničí . Tím se zabezpečí , že na 
soupisce budou pouze hráči hrající a ne ti co mají pouze platný registrační průkaz. 

 
SKK Primátor Náchod 
Xxxxxx 
 
Slavoj Praha 
V posledním kole hrát ve stejný čas i o medailové umístění (je to stále ještě hra o „placku“ a o mezinárodní soutěž – viz rozpis 
2011/12), případně aby se hráli současně všechny zápasy, aby se začátky stanovily před sezónou a nevznikaly problémy před 
posledním kolem. 
 
 
Lokomotiva Česká Třebová 
Nechci tady měnit již docela dobře zažitý systém bodování v utkání (myslím tím hráč proti hráči) který rozhodně dělá průběh 
utkání velmi napínavý a spravedlivý a který bych neměnil. Chtěl bych jen uvést jeden návrh. Buď domácí nebo hosté napíší 
sestavu jako první a rozhodčí potom doplní sestavu druhého družstva podle výkonnosti hráče. To znamená že by proti sobě vždy 
nastupovali (podle průměrů) 1proti1, 2proti 2, 3 proti 3, atd. 
Při prvním kole by se bral průměr z minulé sezony. To družstvo které by psalo sestavu jako první by si pořadí hráčů určilo samo 
samozřejmě podle soupeře. Berte to ode mě samozřejmě jen jako takovou lehkou polemiku ale třeba by to do naší ligy přineslo 
nějaké oživení a o tom to přece je. 
 
Jiskra Kovářská 
xxx 
 
Centropen Dačice 
Bez dalších připomínek 
 
Spartak Přerov 
xxxx 
 
Moravská Slavia Brno 
 
TJ Valašské Meziříčí 
Je smutné, že tento rok nebude aktiv. Čeho se bojí VV a STK ?. 
 
Konstruktiva Praha 
Možná by v některých případech stálo za to stanovit reálnější časy začátků utkání. Přerov 3 zápasy za sebou v 9, ve 12 a v 15 
hodin – to se nedá stihnout nebo jen s maximálním vypětím. Začínali jsme o půl jedné. 
 
Myslím, že institut hostování (stejně jako již zrušená možnost sepsání dvou hráčů do nižší soutěže) se absolutně minul 
zamýšleným účelem (umožnit studujícím kuželkářům bez přestupu hrát za jiný oddíl). Počet hostování stále roste a jen se tím 
obchází nemožnost přestoupit během sezony. Minimálně bych zavedl vyšší poplatek, ať z toho je alespoň nějaký výnos pro 
ČKA. 
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Absolutně nesouhlasíme s provedenou změnou pravidel ohledně náhradníků. Kvůli (podle mého názoru) několika ojedinělým 
výjimkám, kdy špičkoví hráči startovali v těch nejnižších soutěžích (nevím, co je k tomu vedlo???), byla změnou pravidel 
naopak silně poškozena všechna družstva ve vyšších soutěžích. Není tak možné, aby ve všech zápasech hráli ti právě nejlepší 
z daného oddílu nebo klubu a když vyčerpají 3 starty už nemohou nastoupit.  
 
Příklad, jak jsme hráli vloni – začátek sezony v šesti, sedmý hráč náhradník, pokud nehrál zápas za áčko, hrál za béčko, takže 
všichni hráli. Postupně po třech startech za áčko v polovině soutěže „spadnul“ a dohrál za áčko. 
Letos – díky novému pravidlu bylo třeba napsat na soupisku do každého družstva minimálně 7 lidí, takže pak v každém zápase 
někdo nehraje. V důsledku jsou tedy všechna družstva po sedmi, což znamená, že si všichni hráči méně zahrají.  
 
Navíc jedna naprosto zásadní chyba tohoto pravidla: Pokud se někdo zraní nebo z jiného důvodu nebude hrát (zdravotní stav, 
rodinné důvody, apod.), budou se muset místo tohoto hráče “točit“ t řeba 3 náhradníci z nižšího družstva a nemůže do vyššího 
družstva „spadnout“ ten nejlepší hráč. A když se sejdou dva hráči, je to problém, který je díky zavedenému pravidlu obtížně 
řešitelný.  
 
Navrhujeme:  
buď vrátit se k předchozímu pravidlu,  
nebo pravidlo ponechat, ale zvýšit počet možných startů za vyšší družstvo, např. zdvojnásobit na šest nebo i více 
nebo zavést pravidlo jiné  
 
 
 
 
 

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  
 


