Informace z aktivu STK ČKA
8. prosince 2018, klubovna EAGLES Praha
 Úvod
 aktiv zahájil a řídil J.Jančálek
 přítomni: zástupci ČKA (J.Jančálek, H.Slavík, J.Šula), 8 zástupců STK krajských
svazů, 13 zástupců interligových a prvoligových družstev
 J.Jančálek předal jménem VV ČKA Bronzovou plaketu ČKA za zásluhy K.Bokovi při
příležitosti jeho jubilea
 Novela Registračního a přestupního řádu
 Registrační řád schvaluje Prezídium ČKBF – je třeba respektovat také názor
bowlingu
 novela by měla být schválena začátkem roku 2019, technické parametry budou
zprovozněny k začátku nové sezóny
 startovní licence:
– většina přítomných podpořila, aby platnost licence byla půl roku s možností
zaplatit na začátku celý soutěžní ročník
– byl vyjádřen souhlas, aby došlo k navýšení poplatku ze současných 100 Kč/rok na
150 až 200 Kč/rok (k navýšení by mělo dojít po uplynutí přechodného období a
měl by být stanoven procentuální podíl pro KKS)
 Přestupní řád: je třeba novelizovat výchovné a odstupné
 VV ČKA ustavila pracovní komisi, která doporučila zjednodušení a navýšení
 v rámci diskuze zazněly názory:
– celková cena za přestup špičkového hráče se podle jednotlivých účastníků aktivu
pohybuje od 40 tis. do 100 tis. Kč (některé kluby však preferují při prodeji i
nákupu 0 Kč, tj. zdarma)
– dohoda klubů na ceně hráče má přednost před tabulkovým výpočtem
– VV ČKA doporučuje klubům, aby se svými hráči uzavíraly smlouvy
 cenu startovní licence a dalších poplatků projedná VR ČKA
 Novela startu hráče v družstvu
 ČKA stojí na dvou pilířích: reprezentace (ta se vytváří v ligových soutěžích) a členská
základna (o tu pečují především KKS)
 předložený návrh je (v porovnání s návrhem z letošního jara) jednodušší a radikálnější
 zástupci klubů se většinově vyjádřili pro přijetí návrhu, zástupci krajských STK se
naopak většinově vyjádřili proti (procentuální součty obou skupin vychází přibližně
50:50)
 některé názory podporovatelů návrhu:
– soupisky je třeba zrušit
– prioritou klubu jsou úspěchy v nejvyšších soutěžích
– pokud chce klub dosáhnout co nejlepších výsledků, musí mít možnost postavit
sestavu dle aktuální formy hráčů
– nižší soutěže jsou ovlivňovány už nyní, ale opačně (družstvo interligy potřebuje
mít k zápasu připraveného náhradníka, ten však v týdnu nemůže za své družstvo

v nižší soutěži nastoupit a místo něho zápas odehraje méně kvalitní hráč – proti
tomu si však soupeř nestěžuje)
– je-li obava, aby tzv. TOP-hráči neovlivňovali v závěru nižší soutěž, je možné
stanovit omezení, pokud absolvoval ve vyšší soutěži X% zápasů, nemůže startovat
dole
 některé názory odpůrců návrhu:
– systém bez soupisek se s výjimkou Slovenska (kde se osvědčil) a Rakouska (kde
jsou k němu výhrady) nikde jinde nepoužívá
– zrušením soupisek dojde k ovlivňování nižších soutěží
– v krajích existují kluby, které mají 11 aktivních hráčů, a přesto do soutěží postaví
2 družstva
 zaznělo doporučení, aby v případě přijetí návrhu platil stejný systém ve všech KKS
 Program na vyhodnocování kuželkářských soutěží
 program musí splňovat tři atributy: zajistit STK řízení soutěže, umožnit klubům
zadávat výsledky, zprostředkovat všem kuželkářům (včetně KSR) sledování soutěže
 existují tři systémy (Zahrádka, Schiedek, Zajko)
 VV ČKA nemá svého favorita, STK ČKA doporučuje systém Schiedek
 od účastníků aktivu nezazněla výraznější podpora (resp. výhrady) pro některý ze
současných systémů – pouze bylo konstatováno, že systém Zajko je modernější a je o
něj zájem i mimo ČR a SR
 Různé
 sjednocení s ISO (úprava pro „širší“ sestavu bude po roce vypuštěna)
 ME 60+ a kvalifikační turnaj v Blansku – VV ČKA schválil pro postupující úhradu
nákladů při vlastním ME
 Rejstřík sportovců: J.Šula připraví informaci pro kluby
 požadavek, aby na webu byl zveřejněn seznam uskutečněných přestupů (po vzoru
hostování)
 DK ČKA by měla více informovat o projednávaných případech
 P.Mecerod za TK ČKA upozornil, že kuželny pro nejvyšší soutěže budou muset mít
mezinárodní kolaudaci (zajišťují Pavel Mecerod a Petr Kohlíček)
 adresa pravidla@kuzelky.cz zůstane zachována pro zasílání podnětů k pravidlům

