
Hodnocení soutěžního ročníku 2011 – 2012 – 3.KLM C 
 
 
 

(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2011-2012. 
TJ Horní Benešov - bez problémů 
TJ Krnov  - Soutěžní ročník 2011-2012 u 3.KLM “C“. byl velmi zajímavý, protože až do posledního kola 
nebylo jasné, která družstva tuto soutěž opustí, a o postupujícím družstvu se rozhodlo v předposledním 
kole. 
TJ Sokol Machová - vše probíhalo bez problémů 
HKK Olomouc B - k průběhu soutěžního ročníku nemáme připomínky. 
TJ Spartak Přerov B - soutěž proběhla v pořádku  
SKK Jeseník - bez problémů 
TJ Tatran Litovel  - jako u každého nováčka – seznamování se vším – od nástupu, přes hru (120 h.s.), až 
po ukončení zápasu ☺ 
TJ Sokol Michálkovice - soutěž proběhla bez problémů 
SKK Ostrava - coby nováček soutěže jsme s obdivem konstatovali její vyšší úroveň a nasazení. 
KK CAMO Slavi čín - soutěž měla dobrou sportovní úroveň 
 

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy, web ČKA a kuželká řské 
fórum? 
TJ Horní Benešov - Ok…Fórum je podle mě k ničemu. Obnovil bych diskuse pod článkem. 
TJ Krnov  - se Zpravodajem naší soutěže jsme spokojeni, je velmi rychle po hracím dnu k nahlédnutí na 
internetu. 
TJ Sokol Machová - kladně 
HKK Olomouc B - zpravodaj, KuLi i web ČKA velmi dobré. Fórum moc nefunguje 
TJ Spartak Přerov B - zpravodaj obsahoval všechny potřebné údaje v dostatečné míře, za což chceme 
Ivanovi ŘÍHOVI poděkovat. Ke Kuželkářským.listům a webu ČKA nemáme připomínky. 
SKK Jeseník - vyhovující kvalita 
TJ Tatran Litovel  - vše OK – přehledné, srozumitelné, informativní 
TJ Sokol Michálkovice – zpravodaj hodnotím velice kladně,web také 
SKK Ostrava - standart 
KK CAMO Slavi čín - vše je na dobrý úrovni 
 
 

 

(3) – Jak hodnotíte rozhod čí? 
TJ Horní Benešov - bez problémů. Špatná rozhodčí SKK Ostrava a Michálkovice. 
TJ Krnov  - rozhodčí svou práci odvádí dobře, v kuželkách až tak moc toho ovlivnit nemohou.Nástupy i 
vyhlašování výsledků utkání se provádí. 
TJ Sokol Machová – žádné připomínky 
HKK Olomouc B - za ty peníze, za které (a pro které to někteří) dělají, by to mohlo být lepší 
TJ Spartak Přerov B - v průběhu celé soutěže jsme neměli s rozhodčími žádné problémy 
SKK Jeseník - kromě drobných nesrovnalostí bez problémů 
TJ Tatran Litovel  - ne všude, ne všichni jsou zcela objektivní a „odborně na výši“ 
TJ Sokol Michálkovice - nemám žádné připomínky, všude zápasy řídili korektně 
SKK Ostrava - úroveň odpovídající výší soutěže. 
KK CAMO Slavi čín - k rozhodčím nemáme žádné připomínky  
 

 

(4) – Jak hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál? 
TJ Horní Benešov - bez připomínek 
TJ Krnov  - v naší soutěži jsou všechny kuželny na dobré úrovni, a během ročníku 2011-2012, nedošlo 
při hře našeho družstva k žádným problémům.  



TJ Sokol Machová - žádné připomínky 
HKK Olomouc B - jsou velké rozdíly v materiálu, i když je kuželna připravena dobře.  
V Přemyslovicích se kuželky abnormálně často motají (program??) a zdržuje to hru 
TJ Spartak Přerov B - za celý soutěžní ročník jsme se nesetkali s nepřipravenou kuželnou.Vybavení a 
hrací materiál závisí především na finanční situaci v oddíle 
SKK Jeseník - Nemáme připomínky až na vrtulové větráky nad rozběžištěm v H.Benešově, což není 
dobré vznikajícím průvanem pro zpocené hráče! 
TJ Tatran Litovel  - vše OK  
TJ Sokol Michálkovice - všechny kuželny kladně 
SKK Ostrava - nemám 
KK CAMO Slavi čín - kuželny jsou na dobré úrovni 
 

 

(5) – Máte nějaké nápady jaký systém zvolit pro nižší sout ěže žen (2. a 3. liga)? 
TJ Horní Benešov - ne 
TJ Krnov  – nad touto otázkou jsme se vůbec nezamýšleli 
TJ Sokol Machová – ne 
HKK Olomouc B - myslím si, že návrat 2. ligy žen ke 100hs je krokem zpátky 
TJ Spartak Přerov B - zrušit 3.ligu žen a dát možnost ženám být na soupiskách i nižších ligových 
soutěží mužů 
SKK Jeseník - čtyřčlenná družstva jsou výhodná jak z hlediska počtu hráček tak z hlediska nákladů na 
dopravu. 
TJ Tatran Litovel  - ne 
TJ Sokol Michálkovice - ne 
SKK Ostrava - nemám 
KK CAMO Slavi čín - nemáme žádné 
 
 

(6) – Jak hodnotíte systém 1.KLD? 
TJ Horní Benešov - zajímavý systém 
TJ Krnov  -  v této soutěži, také nemáme svého zástupce, tak nám nějak nepřísluší její systém hodnotit. 
TJ Sokol Machová - neúčastníme se této soutěže. Bez připomínek. 
HKK Olomouc B - bez připomínek 
TJ Spartak Přerov B - letošní systém dorosteneckých soutěží hodnotím jako vynikající nápad,protože 
po zkušenostech s pořádáním semifinále ligy v loňském roce si myslím,že hráči a hráčky se vyhecovali ke 
kvalitní hře a zažili jsme i velké fandění. Letos jsem se osobně zúčastnil finále a můžu prohlásit to samé. 
Úroveň se ještě zvedla. 
Výborný nápad – zásadně NEMĚNIT!!!!!!!! 
SKK Jeseník - netýká se nás 
TJ Tatran Litovel  - kluky to u nás baví, takže spokojenost  
TJ Sokol Michálkovice - nehodnotím 
SKK Ostrava - nehodnotím, moc nesleduji. 
KK CAMO Slavi čín - tak by to mělo pokračovat  
 

  

(7) – Další poznatky a p řipomínky? 
TJ Horní Benešov - bez dalších připomínek. 
TJ Krnov  - bez připomínek 
TJ Sokol Machová - bez připomínek 
TJ Spartak Přerov B - nemáme žádné 
SKK Jeseník - nemáme 
TJ Sokol Michálkovice - nemám 
SKK Ostrava - nepodmiňovat účast v soutěžích mládežnickým družstvem ! 
. . . . a v dnešní složité době VYDRŽET ! 
KK CAMO Slavi čín - nemáme žádné připomínky 
 



 
 
Poznámky: 
 

• hodnocení nezaslala družstva KK Zábřeh B a TJ Prostějov 
• všechny informace jsou pouze zkopírovány a nejsou nijak upraveny 
 
 
 

Ivan Říha, Valašské Meziříčí, 5.5.2012 
 
 


