
Hodnocení soutěžního ročníku 2011 – 2012 – 3.KLM D 
 
 

(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2011-2012. 
TJ Sokol Benešov - letošní ročník proběhl bez problémů. 
TJ Lokomotiva České Budějovice - získali jsme příliš málo bodů � 
SKK Dubňany - vše v pořádku, až na začátek zápasu v Kutné Hoře – proč mají výjimku na 9 hodin, 
když všichni ostatní mají v 10 hodin dle rozpisu soutěže  
TJ Sokol Mistřín - soutěžní ročník proběhl bez problémů. Velkým plusem proti minulým sezónám je 
absence volných víkendů, soutěž nebyla na jaře zbytečně roztahaná a měla spád. Harmonogram podzimní 
části je dobrý, jarní část by mohla začínat cca o dva týdny později, aby ligová sezóna nekončila o měsíc 
dřív než divizní a krajské soutěže.  
TJ Sokol Vracov - herní průběh byl v pohodě,až na poslední kolo,ve kterém jsme ztratili postup. 
TJ ČKD Blansko B - soutěžní ročník probíhal bez komplikací 
TJ Centropen Dačice B - průběh a organizace soutěže bez problémů. 
CHJK Jihlava  - výkonnost družstev se vyrovnává. 
TJ Sparta Kutná Hora - bezproblémový 
 

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy, web ČKA a kuželká řské 
fórum? 
TJ Sokol Benešov - kladně 
TJ Lokomotiva České Budějovice - zpravodaj bez závad, vždy včas a perfektně zpracovaný.  
SKK Dubňany - zpravodaj – bezchybná práce Ivana Říhy – velké díky za to, kuželkářské listy v pořádku, 
web ČKA -aktuální výsledky v pořádku, jinak se na webu nic neděje, kuželkářské forum neznáme 
KC Réna Ivančice - zpravodaj na solidní úrovni a včas, Kuželkářské listy vcelku zajímavé – mohly by 
být občas uveřejňovány i reportáže z malých oddílů, web ČKA – velmi solidní, kuželkářské fórum 
nepoužívám. 
TJ Sokol Mistřín - zpravodaj aktuální a na dobré úrovni, v posledním zpravodaji postrádáme sezónní 
statistiky družstev i jednotlivců. Oceňujeme také rychlé zveřejňování aktuálních výsledků ligových 
soutěží na webu ČKA. KuLi i web ČKA hodnotíme také kladně. 
TJ Sokol Vracov - zpravodaj dobrý,web taky,Listy neodebíráme ani nečteme. 
TJ ČKD Blansko B - u Kuželkářských listů se poněkud snížila frekvence jejich vydávání, což je docela 
škoda. Zpravodaj hodnotíme kladně. Kuželkářské fórum oddělením od webových stránek ČKA přišlo o 
diskutující, avšak myslíme si, že to nikomu nechybí. 
TJ Centropen Dačice B - informace včas a  dostatečné,úroveň dobrá. 
CHJK Jihlava  - kladně hodnotíme podrobné zápisy z utkání a včasné vydání. 
TJ Sparta Kutná Hora - se zpravodajem jsme spokojeni 

 

(3) – Jak hodnotíte rozhod čí? 
TJ Sokol Benešov - všechny zápasy proběhly bez problémů 
TJ Lokomotiva České Budějovice - kapitola sama pro sebe. Jak vidno, nepomohlo ani delegování 
rozhodčích na jarní část soutěže odjinud – ani jeden se nám nedostavil. Naštěstí teamy jsou natolik na 
výši, že ani jejich absence neměla na průběhy utkání vliv.  
SKK Dubňany - průměr  až na Vítězslava Nejedlíka z Vracova (velmi slabý výkon) 
KC Réna Ivančice - Úúroveň je taková jaká je, tedy někdo je perfektní a někdo na to nemá. 
TJ Sokol Mistřín - s výkony rozhodčích jsme spokojeni 
TJ Sokol Vracov - bez problému  
TJ ČKD Blansko B - ty přítomné dobře. Bohužel jsou stále častější případy, kdy rozhodčí na utkání 
zcela chybí. 
TJ Centropen Dačice B - kvalita rozhodčích odpovídá kvalitě soutěže. 
CHJK Jihlava  - rozhodčí vesměs dobří, občas nedorazí (Č.Budějovice, Mistřín) 
TJ Sparta Kutná Hora - bez připomínek 

 

(4) – Jak hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál? 
TJ Sokol Benešov - v naší soutěži jsou kuželny na velmi dobré úrovni, hlavně na Moravě. 



TJ Lokomotiva České Budějovice - bez závad, snad jen menší problémy na PSJ v Jihlavě – nový 
software nějak nechodil, ale co zmůže člověk proti technice ☺  
SKK Dubňany - bez výhrad 
KC Réna Ivančice - kuželny celkem bez problémů, úroveň od špičkových po ratejny, vše je záležitost 
peněz. 
TJ Sokol Mistřín - kuželny na velmi dobré úrovni. Vybavení a hrací materiál v pořádku, s výraznými 
problémy jsme se během sezóny nesetkali. 
TJ Sokol Vracov - kuželny dobré,co nám vadí ,tak vedro v Jihlavě a brzký začátek zápasu v KH. 
TJ ČKD Blansko B - dobře 
TJ Centropen Dačice B - kuželny v pořádku ,vybavení  a hrací materiál dle možností oddílů. 
CHJK Jihlava  - situace se zlepšuje, vážné závady jsme nezaregistrovali. 
TJ Sparta Kutná Hora - v rámci možností všech oddílů – bez připomínek 

 

(5) – Máte nějaké nápady jaký systém zvolit pro nižší sout ěže žen (2. a 3. liga)? 
TJ Sokol Benešov - v 2.KLŽ rozhodně neměnit 120hs na 100hs.  
TJ Lokomotiva České Budějovice - proč ? Někomu snad nevyhovuje ten stávající ?  
SKK Dubňany - nemáme ženské družstvo, nemáme tedy žádné zkušenosti  
KC Réna Ivančice - nevím 
TJ Sokol Mistřín - náš oddíl družstvo žen nemá. Můj osobní názor je, že by se mělo určitě hrát 120 HS. 
Vzhledem k nízkému počtu družstev v letošní sezóně by možná stálo za úvahu zrušit třetí ligu a podle 
počtu přihlášených družstev hrát 2. ligu podobným systémem jako je 1.KLD – rozdělit geograficky na 
skupiny tak, aby v každé bylo alespoň 12 družstev. 
TJ Sokol Vracov - mám,už jsem to řešil s Hanušem S. a Jindrou S. 
TJ ČKD Blansko B - povinnost ligových družstev mužů přihlásit do soutěže družstvo dorostu nahradit 
povinností přihlásit družstvo dorostu NEBO družstvo žen. Povolit ženám hrajícím ligové soutěže 3 starty 
náhradníka v krajských soutěžích. Umožnit hraní zápasů 2.KLŽ na dvoudráhách. 
TJ Centropen Dačice B - nemám 
CHJK Jihlava  - vzhledem k úbytku žen umožnit hraní na 2-drahách, popř. snížit počet hráček na 4. 
TJ Sparta Kutná Hora – ne 
 

(6) – Jak hodnotíte systém 1.KLD? 
TJ Sokol Benešov - vyhovující 
TJ Lokomotiva České Budějovice - nebyli jsme účastníky, tudíž si nepřisvojujeme hodnotit.  
SKK Dubňany - nemáme v této soutěži družstvo, tedy nebudeme hodnotit 
KC Réna Ivančice - nemáme družstvo dorostu 
TJ Sokol Mistřín - systém čtyř skupin a následná nadstavba je rozumný, zvláště s ohledem na šílené 
cestovní náklady. Náš oddíl družstvo dorostu do 1.KLD přihlašovat nebude, spokojíme se s KP.  
TJ Sokol Vracov - přestože máme ve Vracově 3 družstva dorostu ,o 1 KLD zájem nemáme. 
TJ ČKD Blansko B - vcelku dobře. Chybí provázanost s krajskými soutěžemi. V základní části soutěže 
byly velké výkonnostní rozdíly mezi družstvy dané systémem „přihlaš se a hraj“. 
TJ Centropen Dačice B - nehodnotím 
CHJK Jihlava  - současný systém je optimální. 
TJ Sparta Kutná Hora - přenechávám hodnocení na účastnících soutěže 

(7) – Další poznatky a p řipomínky? 
TJ Sokol Benešov – poděkování vedoucímu soutěže 
TJ Lokomotiva České Budějovice - brzy nashledanou v lize ☺   
SKK Dubňany - nic 
KC Réna Ivančice - nemám 
TJ Sokol Mistřín - bez připomínek 
TJ Sokol Vracov - ne 
TJ ČKD Blansko B - nemáme 
TJ Centropen Dačice B - bez připomínek 
CHJK Jihlava  - některé termíny nevhodné – např. Velikonoce, státní svátky o víkendu. 
TJ Sparta Kutná Hora - ne 
 
 



 
Poznámky: 
 

• Hodnocení nezaslalo družstvo KK PSJ Jihlava B 
• Veškeré informace jsou zkopírovány a nejsou nijak upraveny 

 
 
Ivan Říha, Valašské Meziříčí, 5.5. 2012 


