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Pozvánka 

na aktiv výkonného výboru ČKA se zástupci prvoligových družstev, který se uskuteční 

v sobotu 13. prosince 2014 od 11.00 hod 
v budově ČUS v Praze na Strahově 

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov 

Program: 

Hlavním bodem programu bude diskuze o hracím systému 1. kuželkářských lig. 
 
Záměrem VV ČKA je soutěže vhodným způsobem oživit a pokud možno zkvalitnit. 
Předesílám, že změna systému není úplně bezpodmínečně nutná, hlas přímých účastníků je pro nás důležitý. 
Zástupci oddílů by měli mít mandát prezentovat názor svého oddílu a především by měli být schopni se k problematice 
vyjádřit. 
Některé náměty a varianty najdete na druhé straně této pozvánky. 
 
Účastníci:  Zástupci z oddílů, které mají družstvo v 1.KLM a 1.KLZ. Z každého oddílu maximálně dva zástupci. 

U oddílů, které mají družstva v obou soutěžích (Husovice, Náchod, Valašské Meziříčí) se 
předpokládá zastoupení jako za jedno družstvo. 

Místo konání: Sídlo ČUS v Praze na Strahově, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov 
   Místnost č. 234 
Časový plán:  11.00  Zahájení  
   15.00 Závěr jednání (nejpozdější čas ukončení)  
 
Jízdné bude hrazeno dle směrnic ČKA – zpáteční jízdné vlakem.    
Během jednání bude zajištěno malé občerstvení. 
 
Všechny zástupce z oddílů žádám, aby kvůli zajištění akce zaslali do úterý 9. 12. 2014 mailem přihlášku s počtem a 
jmény účastníků na sekretariát ČKA (kuzelky@cuscz.cz) a v kopii na předsedu STK ČKA (hslavik@volny.cz). Pošlete 
prosím informaci i v případě Vaší neúčasti. 
 
Praha 1. 12. 2014 
 
Na setkání se těší 
Hanuš Slavík 
Předseda STK ČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Některé varianty k zamyšlení a k jednání 

12 účastníků  
• 2× každý s každým � 22 kol, bez další nadstavby, tedy současný stav. 

• 2× každý s každým � 22 kol + baráž mezi 1. KL a 2. KL pro 4 družstva = 9. a 10. z 1. KL a dvě 2. družstva z 2. KL; 
2 turnaje na kuželnách družstev 1. KL. Totéž i mezi 2. KL a 3. KL u mužů. 

10 účastníků  
• 2× každý s každým � 18 kol, ušetřené termíny využít pro Pohár ČKA, soutěže jednotlivců, dvojic apod. 

• 2× každý s každým � 18 kol + nadstavba   
- první 4 – buď 4 turnaje na kuželnách všech účastníků (bonifikace?) nebo Play-Off na 2 utkání, případně 2 vítězná 
utkání (rozhodující na kuželně lépe umístěného v základní části)  
- zbylých 6 – 4 turnaje na kuželnách 5. - 8. družstva (bonifikace?) 

• 2× každý s každým � 18 kol, nadstavba 2 skupiny po 5, každý s každým 1× dle Bergerových tabulek, družstva si po 
řadě volí losovací číslo (od 5./10. do 1./6., přičemž ten 1./6. si tím pádem vybírá ze dvou čísel). Výsledky ze základní 
části se nezapočítávají (případně se započítávat mohou).  

8 účastníků  
• 2× každý s každým � 14 kol + vždy nadstavba (Play-Off a Play-Out) 

- pro dvě čtveřice - 4 (nebo 8) turnajů bodovacím způsobem (bodování celé čtveřice) 

- pro dvě čtveřice - každý s každým 2× (6 kol) s bonifikací, případně se započítáním výsledků 

- vyřazovací boje na 2 utkání (jako Pohár ČKA), lze rozhodnout o všech umístěních 

- vyřazovací boje na 2 vítězná utkání, třetí na kuželně lépe umístěného (možno i druhé utkání v So a třetí v Ne), opět 
lze rozhodnout o všech umístěních 

- vyřazovací boje lze samozřejmě realizovat i pouze ve čtveřicích (Play-Off a Play-Out), případně kombinovat s turnaji 
či systémem každý s každým 

32 účastníků – zcela netradiční návrh 

• Řeší všechny ligové soutěže – 1., 2. (případně i 3. liga) – v tomto případě jen mužů 

- Základní část: 4 skupiny po 8 – 2×  každý s každým � 14 kol; z každé skupiny postup 4, o udržení 4 

- Semifinále: 2 skupiny po 8 – 2× proti dalším soupeřům, vzájemná utkání ze základní části se započítají � 8 kol; 
z každé skupiny postup 2. 

- Finále: 4 družstva – 4 finálové turnaje na kuželnách všech účastníků (bonifikace?, bodovací způsob). 

- Prolínací soutěž o udržení: 5. - 8. ze všech skupin základní části proti 1. - 4. z 2. ligy – 4 skupiny po 8 - 2× proti dalším 
soupeřům, vzájemná utkání ze základní části se započítají � 8 kol. Z každé skupiny první 4 � 1. liga, 5. - 8. � 2. liga. 

 

 
Tolik náměty, které vzešly z diskuze především ve VV ČKA. Rozhodně si nemyslím, že to je výčet úplný a vyčerpávající. 
Určitě Vás může napadnout řada dalších variant. Prosím, abyste se o tématu zamysleli, a o Vašich nápadech si 
promluvíme na samotném aktivu.  
 
Děkuji 
Hanuš Slavík 
 
 


