
  
                                                                                                    

     V Praze, 6. 11. 2009 
 

 

Anketa KUŽELKÁŘ ROKU 2009 
 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
VV ČKA vyhlašuje tradiční anketu o nejlepší kuželkáře roku. V roce 2009 bude systém téměř 
totožný s tím loňským při zachování dvou samostatných anket – Kuželkář roku 2009 a 
Kuželkářská hvězda 2009. Vyhlášení výsledků obou anket se uskuteční v Náchodě na 
společném slavnostním večeru v sobotu 19. 12. 2009. Podrobné informace o anketě 
Kuželkářská hvězda 2009 budou uveřejněny na www.kuzelky.cz a v Kuželkářských listech.  

Anketa Kuželkář roku 2009 

V této anketě byl zachován obdobný model jako v loňském roce. Změnou prošel jen 
systém bodování, kdy v případě uvedení pouze jednoho kandidáta, tento získá jen jeden 
bod a v případě dvou získají body dva a jeden. Způsob distribuce anketních lístků zůstává 
také stejný jako loni. Lístky bude možné stáhnout na stránkách www.kuzelky.cz a po té 
vyplněné odeslat na uvedený kontakt. Z důvodu zabezpečení identifikace hlasujícího je 
třeba v anketním lístku vyplnit i registrační číslo hlasujícího. 

O kom se hlasuje aneb vyhlášené kategorie 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 
3 vyhodnocení, otevřená kategorie, lze hlasovat nejen pro muže/ženy, ale i pro 
juniory/juniorky a dorostence/dorostenky, kteří se v uplynulém roce výrazně prosadili 

� Junior/Juniorka roku 2009 
3 vyhodnocení, lze hlasovat pro juniory/juniorky a dorostence/dorostenky tj. věk 15 
až 23 let v jarní části ročníku 2008/09 nebo podzimní části ročníku 2009/10 

� Talent roku 2009 
vyhodnoceni 1 hráč a 1 hráčka ve věku 10–16 let, kteří dosáhli v uplynulém roce 
největšího výkonnostního vzestupu – uvedené ohodnocení lze získat pouze jednou, a 
tudíž nelze hlasovat pro vítěze předchozích ročníků 

� Rozhodčí roku 2009 
vyhodnocen nejlepší rozhodčí uplynulého roku z řad mezinárodních, ligových i jiných 
rozhodčích 



� Trenér roku 2009 
vyhodnocen nejlepší reprezentační či oddílový trenér uplynulého roku 

� Síň slávy 
do Síně slávy bude na základě rozhodnutí VV ČKA uvedena další osobnost českého 
kuželkářského sportu 

Kdo hlasuje? 

Hlasovací práva dle jednotlivých skupin hlasujících se řídí těmito pravidly: 

1. Pro posouzení otázky hlasovacích práv trenérů družstev či zástupců oddílů je 
rozhodné, zda družstvo (oddíl) bylo účastno v sezóně 2008/09 nebo je účastno 
v sezóně 2009/10 dané soutěže. 

2. Pověřený zástupce oddílu, který má v sezóně 2009/10 či měl v sezóně 2008/09 
v soutěži řízené STK ČKA více družstev, má v kategorii Rozhodčí roku pouze jeden 
hlas (tj. 1 oddíl = 1 hlas). 

3. Hlasující jednotlivci, kterým by z titulu jejich více funkcí v orgánech ČKA náleželo 
právo hlasovat v jedné kategorii vícekrát, mají v každé vyhlášené kategorii pouze 
jeden hlas. 

4. Pro ověření Vašich hlasovacích práv nahlédněte do souboru „Přehled hlasujících“, 
který byl rozeslán společně s tímto sdělením a je k dispozici na www.kuzelky.cz. 

Skupiny hlasujících 

A. Trenéři družstev I. KLM, I. KLZ, I. KLD, I. KLDD v ročnících 2008/09 a 2009/10 hlasují 
v kategoriích: 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 

� Junior/Juniorka roku 2009 

� Trenér roku 2009 

B. Pověření zástupci oddílů, jejichž družstvo se účastnilo v ročnících 2008/09 či 
2009/10 některé z těchto soutěží – I. KLM, I. KLZ, I. KLD, I. KLDD, II. KLM, II. KLZ, 
II. KLD (pouze sezóna 2008/09), III. KLM a III. KLZ hlasují v kategorii: 

� Rozhodčí roku 2009 

C. Členové Výkonného výboru ČKA (VV) hlasují v kategoriích: 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 
� Junior/Juniorka roku 2009 

D. Členové Výkonné rady ČKA (VR) hlasují v kategoriích: 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 
� Junior/Juniorka roku 2009 



E. Členové Komise státní reprezentace ČKA (KSR) hlasují v kategoriích: 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 
� Junior/Juniorka roku 2009 
� Trenér roku 2009 
� Talent roku 2009 

F. Členové Komise mládeže ČKA (KM) hlasují v kategorii: 

� Talent roku 2009 

G. Členové Trenérsko-metodické komise ČKA (TMK) hlasují v kategorii: 

� Trenér roku 2009 

H. Členové Komise rozhodčích ČKA (KR) hlasují v kategorii: 

� Rozhodčí roku 2009 

I. Členové Sportovně-technické komise ČKA (STK) hlasují v kategoriích: 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 

� Junior/Juniorka roku 2009 

J. Členové Mediální a marketinkové komise ČKA (MMK) hlasují v kategoriích: 

� Kuželkář/Kuželkářka roku 2009 

� Junior/Juniorka roku 2009 

Jak hlasovat? 

Za účelem hlasování vydal VV ČKA tyto anketní lístky: 

1. Anketní lístek pro členy KSR pro hlasování v kategoriích Kuželkář/Kuželkářka roku 
2009, Junior/Juniorka roku 2009, Trenér roku 2009, Talent roku 2009 

2. Anketní lístek pro trenéry družstev I. KLM, I. KLZ, I. KLD, I. KLDD pro hlasování 
v kategoriích Kuželkář/Kuželkářka roku 2009, Junior/Juniorka roku 2009, Trenér roku 
2009 

3. Anketní lístek pro členy VV, VR, STK, MMK pro hlasování v kategoriích 
Kuželkář/Kuželkářka roku 2009, Junior/Juniorka roku 2009 

4. Anketní lístek pro členy KM pro hlasování v kategorii Talent roku 2009 

5. Anketní lístek pro členy TMK pro hlasování v kategorii Trenér roku 2009 

6. Anketní lístek pro členy KR a zástupce oddílů (klubů), jejichž jakékoliv družstvo se 
účastní I. KLM, I. KLZ, I. KLD, I. KLDD, II. KLM, II. KLZ, II. KLD (pouze sezóna 2008/09), 
III. KLM, III. KLZ pro hlasování v kategorii Rozhodčí roku 2009 

Anketní lístky jsou k dispozici na www.kuzelky.cz. 
ČKA Vás vyzývá k hlasování v kategoriích dle výše uvedených hlasovacích práv. 



Na příslušném anketním lístku vyplňte své jméno, příjmení a registrační číslo a uveďte 
případně družstvo/oddíl/krajský svaz, za který hlasujete. Bez řádné identifikace 
hlasujícího nebude možné takový anketní lístek zařadit do hlasování. Dále doplňte 
pořadí Vámi zvolených hráčů/trenérů/rozhodčích od 1. do 3. místa. Hráč/trenér/rozhodčí 
uvedený na 1. místě získá do hodnocení 3 body, na 2. místě 2 body a na 3. místě 1 bod. 
Pokud doplníte jen jednoho hráče/trenéra/rozhodčího, získá zvolený hráč/trenér/rozhodčí 
jeden bod. Pokud doplníte dva hráče/trenéry/rozhodčí, získají zvolení 
hráči/trenéři/rozhodčí dva a jeden bod. Označení hráčů/trenérů/rozhodčích proveďte tak, 
aby byli nezaměnitelní s jinými osobami stejného jména a příjmení – viz např. ml./st., či 
uvedením oddílové příslušnosti. 
 

Vaše anketní lístky očekáváme nejpozději 6. prosince 2009 e-mailem na adrese: 

kuzelkar@kuzelky.cz 

Hlasy lze zasílat i klasickou poštou na adresu: 
Lukáš Dařílek, Rabasova 3197/4, 400 11 Ústí nad Labem 

Případné dotazy zodpoví Lukáš Dařílek na tel. 728 835 020. 

Pro lepší orientaci připojujeme ve zvláštním souboru abecední seznam všech reprezentantů 
– účastníků mistrovství světa, medailistů z mistrovství ČR 2009, nejlepších ligových hráčů 
dle průměru, nejúspěšnějších hráčů hrajících v zahraničí, přehled ligových rozhodčích a 
přehled několika úspěšných trenérů. Připomínáme však, že můžete hlasovat pro 
jakéhokoliv kuželkáře, člena ČKA, trenéra nebo rozhodčího. 

Přejeme tu správnou volbu a věříme, že využijete svou šanci rozhodnout o těch nejlepších 
hráčích, trenérech a rozhodčích roku 2009. 

 Jiří Jančálek, v.r.  Petr Streubel, v.r. 
 prezident ČKA předseda MMK 

 


