
Hodnocení soutěžního ročníku 2011-2012 – 3.KLZ-B 

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

KK Rostex Vyškov B - Stejně jako minulý rok i letos se náš tým po celou sezónu trápil na konci tabulky. 
Když už na soupeře „měl“, tak stejně vždycky smolně prohrál. Přesto jsme si rády zahrály a o tom by 
kuželky měly být hlavně. 

KK Zábřeh B - Vše proběhlo bez problémů. 

KK Moravská Slavia Brno - Bez problémů. 

TJ Nový Jičín - Bez připomínek. 

TJ ČKD Blansko B - Soutěž proběhla bez problémů. 

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

fórum? 

KK Rostex Vyškov B - Zpravodaj byl vždy včas (v rámci možností) a pěkně zpracovaný. Obzvlášť pozitivně 
hodnotím novinku s uváděním detailnějších výsledků (rozepsáním jednotlivých drah).  

KK Zábřeh B - Kladně. 

KK Moravská Slavia Brno – Kladně. 

TJ Nový Jičín - Na vysoké úrovni. 

TJ ČKD Blansko B - Zpravodaj hodnotíme dobře, kuželkářské listy také. Kuželkářské fórum na webu čtu 
velmi výjimečně. 

(3) – Jak hodnotíte rozhodčí? 

KK Rostex Vyškov B - Rozhodčí byli vždy korektní, nestranní a bezproblémoví. 

KK Zábřeh B - Kladně. 

KK Moravská Slavia Brno - Bez problémů. 

TJ Nový Jičín - Bez připomínek. 

TJ ČKD Blansko B - Stejně jako v loňském soutěžním ročníku. Úroveň některých rozhodčích v 3. lize ve 
srovnání s 1. a 2.ligou je horší. Domnívám se, že se jedná přece jen o ligovou soutěž a samotné řízení utkání 
v průběhu hry by mělo mít vyšší úroveň. Kladně hodnotím např. rozhodčí v MS Brno, Vyškově, Olomouci.   

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

KK Rostex Vyškov B - Všechny kuželny byly vždy výborně připraveny. 

KK Zábřeh B - Bez větších problémů. 

KK Moravská Slavia Brno - Kuželny dle možnosti oddílů.  

TJ Nový Jičín - Bez připomínek (jen tiše závidíme Vyškovu,Odrám…) 

TJ ČKD Blansko B - Jedná se často o dvoudráhy. Horší kvalita hracího materiálu snad byla v Novém Jičíně, 
ale zázemí šaten výborné. Dobré kuželny: MS Brno, Vyškov, Olomouc, Odry. 

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

KK Rostex Vyškov B - Souhlasím se stanoviskem našeho klubu, kdy jednoznačně preferujeme v 2.KLZ 
disciplínu 120HS s tím, že soutěž bude hrát 12 týmů, což je 22 zápasů za sezónu. V případě, že by 2.KLZ byla 
doplněna o týmy s dvoudráhovými kuželnami, pak zvolit stejný systém jako v Jm divizi (na dvoudráhách 
100HS – boduje se každá disciplína, na čtyřdráhách 120HS – boduje se každá dráha). V 3.KLZ zachovat 
disciplínu 100HS, ale zvýšit počet zápasů. Při malém počtu družstev hrát např. čtyřkolově. 

KK Zábřeh B - Tento systém je vyhovující. 

KK Moravská Slavia Brno - Odehrát více zápasů. 

TJ Nový Jičín - Systém, který momentálně je, je pro 3.ligu si myslíme zcela vyhovující. Jen možná méně 
přestávek mezi lig. koly. 
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TJ ČKD Blansko B - Po zvážení celkové situace v našem oddíle (nedostatek hráček i hráčů), nebudeme 
bohužel družstvo žen „B“ přihlašovat do 3.KLZ. Ženy „B“ budou doplňovat naše družstvo mužů „C“ hrající 
divizi, příp. krajský přebor. Pokud bychom tuto ligu hrály, uvítaly bychom změnu pravidel, aby ženy v této 
lize mohly startovat za nižší soutěže, tj. krajské přebory a divizi.  

(6) – Jak hodnotíte systém 1.KLD? 

KK Rostex Vyškov B - Nedokážu posoudit, protože se to netýká našeho klubu. 

KK Zábřeh B - Také je vyhovující. 

KK Moravská Slavia Brno – nic neuvedeno. 

TJ Nový Jičín - Nehodnotíme, nemáme zastoupení. 

TJ ČKD Blansko B - Zatím vyhovuje, tuto ligu nahrajeme. 

(7) – Další poznatky a připomínky? 

KK Rostex Vyškov B - 14 zápasů za sezónu je opravdu velmi málo! 

KK Zábřeh B - Žádné. 

KK Moravská Slavia Brno – Nic neuvedeno. 

TJ Nový Jičín - Bez připomínek. Hrajeme kuželky pro radost. 

TJ ČKD Blansko B - Bez připomínek. 

 

Poznámky: 

 Hodnocení nezaslalo družstvo: HKK Olomouc B, TJ Jiskra Otrokovice a TJ Odry. 

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

 

Pavel Kohlíček, Praha, 30. 04. 2012. 

 


