
Hodnocení soutěžního ročníku 2011-2012 – 2.KLZ-B 

(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního průběhu Soutěžního ročníku 2011-2012. 

HKK Olomouc A - Všechna naše utkání proběhla bez problémů. 

KK PSJ Jihlava - Bohužel málo družstev a tím pádem málo zápasů, poměrně brzy byl znám předpokládaný 
postupující (družstvo Č. Třebové nemělo konkurenci a výrazně ostatní družstva převyšovalo), takže ostatní už 
neměli o co hrát. 

KK Rostex Vyškov A - Celkově nižší výkonnostní úroveň, málo družstev v soutěži a znatelný úbytek hráček. Rádi 
bychom zdůraznili, že jako příčinu nevidíme hrací systém soutěže. 

KK Slovan Rosice - Kromě malého počtu družstev, Soutěžní ročník 2011-2012 bez připomínek. 

KK Šumperk B - V pořádku 

TJ Sokol Luhačovice - Bez připomínek 

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší soutěže, Kuželkářské listy, web ČKA a kuželkářské fórum? 

HKK Olomouc A - Uvedené informační zdroje jsou na velmi dobré úrovni (snad s výjimkou fóra), jsme s nimi 
spokojeny. 

KK PSJ Jihlava – OK. 

KK Rostex Vyškov A - Kuželkářské fórum – nenavštěvujeme, Web ČKA – přehledný a aktualizovaný, Kuželkářské 
listy – na dobré úrovni, Zpravodaj – pro přehled výsledků soutěže je dostačující 

KK Slovan Rosice - Bez výhrad, chválím za rychlost vydání zpravodaje.   

KK Šumperk B - Dobře 

TJ Sokol Luhačovice - Kladně webové stránky, ty sledujeme nejčastěji 

(3) – Jak hodnotíte rozhodčí? 

HKK Olomouc A - Rozhodčí předvedli standardní výkony, žádné problémy nenastaly.   

KK PSJ Jihlava - OK, 2x rozhodčí nepřišel na zápas (ve Zlíně se omluvil pro náhlou nemoc, v Šumperku musel 
plnit povinnosti hráče), zápasy tedy řídily vedoucí družstev, ale proběhly naprosto bez komplikací. 

KK Rostex Vyškov A - Celková kvalita rozhodčích je dobrá. 

KK Slovan Rosice - Bez problémů. 

KK Šumperk B - Bez problémů 

TJ Sokol Luhačovice - Bez námitek 

(4) – Jak hodnotíte kuželny, jejich přípravu či vybavení a hrací materiál? 

HKK Olomouc A - Kvalita a připravenost kuželen je na dobré úrovni.  

KK PSJ Jihlava – OK. 

KK Rostex Vyškov A - Kuželny, na kterých hrajeme jsou na vysoké úrovni. 

KK Slovan Rosice - Vše OK.  

KK Šumperk B - Příprava v pořádku, ostatní dle finančních možností klubu 

TJ Sokol Luhačovice - Vše OK. 

(5) – Máte nějaké nápady jaký systém zvolit pro nižší soutěže žen (2. a 3. liga)? 

HKK Olomouc A - Ponechat stávající systém. 

KK PSJ Jihlava - 1. Povolit dvoudráhy, ale nehrát na nich 120 hs. Zároveň se ale nevracet k disciplíně 100 hs. 
Možná by šla kombinace obou disciplín, podobně jak to mají v Jihomoravské divizi. 2. Zachovat pouze hru na 
čtyřdráhách, ale rozhodně zvýšit počet družstev alespoň ve 2. lize třeba tím, že bude pouze jedna skupina a to 
složená z těch družstev, která mají opravdu zájem hrát v šestičlenných družstvech a disciplínu 120 hs. Myslím si, 
že hodně ženských družstev spíš preferuje disciplínu 100 hs a čtyřčlenná družstva, jednak kvůli financím a taky 
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kvůli nedostatku hráček. Je to vidět i z toho, že 3. ligy vyhrávají družstva, která pak nemají zájem postoupit. 
Pokud se hraje pouze o postup a nehrozí riziko sestupu, chybí hodně motivace. Při této variantě by se však mohlo 
narazit na nechuť družstev cestovat, protože by se výrazně prodloužily vzdálenosti, což vede opět k vyšším 
nákladům. Obávám se, že by toto vyhovovalo právě nám, jelikož Jihlava leží na rozhraní Čech a Moravy. 3. 
V případě menšího počtu družstev zvolit systém stejný jako v 1. KLD – základní část a pak turnaj. Bohužel se týká 
jen části družstev, ostatní si opět nezahrají.  

KK Rostex Vyškov A - II. KLZ – doplnit stav družstev na 12, i za cenu, že by se ve III. KLZ hrálo vícekolově 
s menším počtem účastníků. Zachovat stejné disciplíny v obou ligách, tj. II.KLZ - 120hs a III.KLZ – 100hs. Přechod 
na 100hs v II.KLZ hodnotíme jako krok zpět. 

KK Slovan Rosice - Názor nejen našeho oddílu je hrát ve 2. lize disciplínu 120hs o 12ti účastnících. Mohla by se 
přihlásit nová družstva žen hned do 2.ligy, pokud budou mít dostatečný počet hráček. 

KK Šumperk B - Zachovat jako doposud. 

TJ Sokol Luhačovice – Nemáme. 

(6) – Jak hodnotíte systém 1.KLD? 

HKK Olomouc A - Žádná z nás není trenérkou ani vedoucí družstva dorostu – ponecháme bez hodnocení. 

KK PSJ Jihlava - Za mě vyhovující, ale mělo by se přihlédnout spíš k hodnocení vedoucích dorosteneckých 
družstev, ostatním moc hodnocení nepřísluší. 

KK Rostex Vyškov A - 1. KLD nesledujeme. 

KK Slovan Rosice - Trochu složitý systém. Moc družstev. Někdy méně je lépe. 

KK Šumperk B – Nijak. 

TJ Sokol Luhačovice – Nevyplněno. 

(7) – Další poznatky a připomínky? 

HKK Olomouc A - Rozhodně jsme proti návratu k disciplíně 6 x 100 hs ve 2. lize žen. Návrat ke stovkám by byl 
nešťastným krokem zpět. Ve 3. lize se hrají „stovky“ a přesto tento ročník 3.KLZ B hrálo jen 8 družstev. Čtyř- nebo 
vícedráhových kuželen je již celá řada. Je spíše potřeba kuželky popularizovat, lépe propagovat a nalákat více 
hráčů a hráček. 

KK PSJ Jihlava – Nevyplněno. 

KK Rostex Vyškov A - Ještě k druhé moravské kuželkářské lize žen – úbytek ženských družstev není způsoben 
hracím způsobem, ale nedostatkem hráček (např. z první ligy spadl KK Zábřeh B, ale nepřihlásil se do II.KLZ pro 
nedostatek hráček; Vsetín rozpustil družstvo žen, ačkoliv má 4-dráhovou kuželnu; KK Kroměříž skončil ze 
stejného důvodu atd.). 

KK Slovan Rosice – Ne. 

KK Šumperk B - Bez komentáře. 

TJ Sokol Luhačovice – Nevyplněno. 

 

 

Poznámky: 

 Hodnocení nezaslalo družstvo: TJ Lok. Č. Třebová, KC Zlín a SK Baník Ratíškovice. 

 Všechny zde uvedené informace jsou zkopírovány ze zaslaných hodnocení a nejsou nijak 
upravovány. 

 

Pavel Kohlíček, Praha, 30. 04. 2012. 


