
  
                                                                                                    

     V Praze, 1. 11. 2010 
 

 

Anketa KUŽELKÁŘ ROKU 2010 
 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
VV ČKA vyhlašuje tradiční anketu o nejlepší kuželkáře a kuželkářky roku. V letošním ročníku 
došlo k několika změnám v systému hlasování: 

� Každý oddíl v republice má jeden hlas ve čtyřech kategoriích – Kuželkář roku, 
Kuželkářka roku, Junior roku a Juniorka roku. 

� Vítěze kategorie Trenér roku vybere Výkonný výbor ČKA. 

� Byla zrušena kategorie Rozhodčí roku. 

� Kategorie Talent roku zůstává beze změny. 

� Další hlasy v jednotlivých kategoriích jsou přiděleny podle daného klíče 
jednotlivým členům komisí a dalším funkcionářům ČKA. 

� Hlasovat je možno z předem nominovaných hráčů a hráček – seznamy pro 
jednotlivé kategorie jsou k dispozici v samostatném souboru. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční v Zastávce u Brna na slavnostním večeru v sobotu 
11. prosince 2010. 

Anketa Kuželkář roku 2010 

Jednotlivé hlasovací lístky bude možné stáhnout na stránkách www.kuzelky.cz a poté 
vyplněné odeslat na uvedený kontakt. Z důvodu zabezpečení identifikace hlasujícího je 
třeba v anketním lístku vyplnit i registrační číslo hlasujícího. 

Vyhlášené kategorie 

� Kuželkář roku 2010 a Kuželkářka roku 2010 
3 vyhodnocení, otevřená kategorie, lze hlasovat nejen pro nominované muže a ženy, 
ale i pro nominované juniory a juniorky, dorostence a dorostenky 

� Junior roku 2010 a Juniorka roku 2010 
3 vyhodnocení, lze hlasovat pro nominované juniory a juniorky, dorostence a 
dorostenky 



� Talent roku 2010 
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 

� Trenér roku 2010 
VV ČKA zvolí po konzultaci s TMK jednu trenérskou osobnost, která získá uvedené 
ocenění 

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

Hlasující práva 

A. Pověření zástupci oddílů hlasují v kategoriích: 

� Kuželkář roku, Kuželkářka roku, Junior roku, Juniorka roku 

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

� Kuželkář roku, Kuželkářka roku, Junior roku, Juniorka roku 

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

� Kuželkář roku, Kuželkářka roku, Junior roku, Juniorka roku 

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

� Kuželkář roku, Kuželkářka roku, Junior roku, Juniorka roku, Talent roku 

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

� Talent roku 

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

� Kuželkář roku, Kuželkářka roku, Junior roku, Juniorka roku 

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

� Kuželkář roku, Kuželkářka roku, Junior roku, Juniorka roku 

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. 

Jak hlasovat? 

Za účelem hlasování vydal VV ČKA anketní lístky, které 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 za 
jaký oddíl/krajský svaz hlasujete. Bez řádné identifikace hlasujícího nebude možné 
takový anketní lístek zařadit do hlasování. Dále doplňte pořadí Vámi zvolených hráčů od 
1. do 3. místa. Hráč 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, získá pouze jeden bod bez ohledu, 
na které pozici bude vyplněn. Pokud doplníte dva hráče, získají dva a jeden bod. Označení 
hráčů 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 17. listopadu 2010 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. 

Nominované, ze kterých je možno vybírat, připojujeme ve zvláštním souboru v abecedním 
pořadí s výčtem úspěchů za uplynulý rok. Přejeme tu správnou volbu a věříme, že využijete 
svou šanci rozhodnout o těch nejlepších. 

Anketa Kuželkářská hvězda 2010 

Princip této ankety zůstává stejný – Kuželkářskou hvězdu si zvolí ze svého středu sami 
ocenění, kteří budou přítomni na slavnostním večeru. 

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

 


