
4. varianta – Vaňura 

 

Českou republiku bych rozdělil do 4 částí. Dle výpočtu ze současného počtu ligových družstev vychází 

následující model. 

 

Není vůbec rozhodující. Dalo by se to udělat i podle vzdálenostního principu (tak jako jsme zvyklí u 

dnešních třetích a druhých lig). Ale musí být čtyři, např. A,B,C,D. 

 

 

 

Základní část - podzim 

 

1. Liga – 4x8 družstev – A1, B1, C1, D1 – 32 družstev – 14 kol  - dvoukolově, každý s každým 

2. Liga – 4x8 družstev – A2, B2, C2, D2 – 32 družstev – 14 kol – dvoukolově, každý s každým 

3. Liga – 4x8 družstev – A3, B3, C3, D3 – 32 družstev – 14 kol – dvoukolově, každý s každým 

 

 

 



Nadstavbová část - jaro 

 

Ze skupin A1, B1, C1, D1 postupují první čtyři družstva do semifinálové jarní části a rozdělí se do dvou 

semifinálových skupin E a F. 

Druhá čtyři družstva ze skupin A1, B1, C1, D1 se utkají prvními čtyřmi družstvy ze skupiny A2, B2, C2, 

D2 o nasazení v příštím soutěžním ročníku.  Se započítáním vzájemných zápasů ze základní skupiny – 

tedy celkem – 8 utkání – za celý soutěžní ročník 22 utkání (jako v současnosti) 

Totéž se odehraje mezi 2. a 3. ligou. 

Zbylá čtyři družstva ze skupin A3, B3, C3 a D3 se utkají dvoukolově se započítáním výsledků ze 

základní části o sestup do divize – celkem 20 zápasů 

 

Semifinále 

 

Z prvních čtyř družstev skupin A1 a B1 se vytvoří semifinálová skupina E 

Z prvních čtyř družstev skupin C1 a D1 se vytvoří semifinálová skupina F 

 

Obě tyto skupiny odehrají dvoukolově vzájemné zápasy, se započítáním vzájemných zápasů ze 

základní skupiny – tedy celkem 8 utkání 

 

Do finále postoupí první dva z každé skupiny 

 

Finále 

Zde je několik variant: 

1. (mnou preferovaná) – odehrají se čtyři turnaje na všech kuželnách zúčastněných družstev – 

např. v sobotu u toho kdo bude druhý ve skupině E, v neděli u toho kdo bude druhý ve 

skupině F a další týden v sobotu u vítěze skupiny E a v neděli u vítěze skupiny F. 

2. Odehrají se dva turnaje – sobota, neděle na neutrální kuželně 

3. Odehraje se jeden turnaj na neutrální kuželně 

 



Závěr 

A to by v tom byl čert, abychom nedostali na tyto závěrečné turnaje média. 

Už vidím ty titulky: 

KUŽELKÁŘSKÝ VÝKVĚT SE SCHÁZÍ TUTO SOBOTU A NEDĚLI V PRAZE NA NOVĚ VYBUDOVANÉ KUŽELNĚ 

METEORU PRAHA. PŘIJĎTE SE PPODÍVAT. I KDYŽ TYTO ZÁPASY BUDE PŘENÁŠET V PŘÍMEM PŘENOSU 

EUROSPORT, EUROSPORT2, ČT4 SPORT, NOVA SPORT, SPORT1 a další televizní štáby se stále 

nahlašují, tak bezprostřední zážitek vidět nejlepší naše kuželkáře je k nezaplacení. Vstupné jsme pro 

tuto událost upravili velice příznivě a pohybuje se od 7 200,-Kč do 25 000,- Kč / hod. 

 

P.S. 

Připravuji ještě: 

- Ligu žen 

- Soutěže jednotlivců 

- Nominační kritéria pro reprezentaci 

- Soutěže mládeže se mě líbí, tam bych nic neměnil 

P.S.S. 

Kvalitu pro reprezentaci nevidím v soutěžích družstev, ale v kvalitních, dobře dotovaných soutěžích 

jednotlivců, ale hlavně se zapojením „krajánků“. 

 

Petr Vaňura 


