Novela Sportovně technických předpisů ČKA
Základní teze
Úvod
Od začátku letošního soutěžního ročníku 2018-2019 platí novela STP. Byla přijata na základě diskuze
a jejím hlavním smyslem bylo ještě větší sladění s mezinárodními předpisy a začlenění Interligy do
struktury našich soutěží. Vedle toho bylo provedeno pár změn, se kterými byl většinový souhlas.
Při projednávání a schvalování však bylo známo, že nás čeká druhá etapa, která se bude týkat
„registrace“. A to je to hlavní, na co bychom se měli nyní soustředit. Jedna z věcí, která byla na jaře
diskutována a nebyla dotažena do konce, byla otázka „startu náhradníků“. Takže to je druhá věc, na
kterou se také podíváme. Samozřejmě je tady třetí oblast, nazvěme ji „různé“, kam patří věci, které
vyplynou z následující diskuze, resp. se bude jednat o reakci na usnesení poslední Konference NBC, která
provedla dílčí změny v ISO.
Úmyslně jsou všechny změny předloženy ve volném (nikoliv tedy v paragrafovém) znění. Při převodu do
paragrafovaného znění se může stát, že některé změny se budou týkat více předpisů.
Kurzíva je použita pro komentáře a vysvětlivky.

Registrace
Již delší dobu je z různých důvodů diskutována zásadní změna v otázce registrací. A jsou tady dvě věci, o
kterých se v souvislosti s tím hovoří. Ta první se týká délky platnosti registrace a ta druhá samotná
existence registračního průkazu. Doba jde cestou, kdy papírová podoba registračního průkazu bude
existovat jen ve výjimečných případech. Ale pro chystanou změnu není nutné se o tom dnes bavit. VV ČKA
v tuto chvíli počítá s existencí registračního průkazu, ale jakoukoliv změnu současných předpisů chce
dělat s předpokladem na možný přechod k elektronické registraci. Jaké změny bychom měli provést?

 Platnost registrace
 časově neomezená s vyloučením možnosti registrace za dva kluby
 ukončení registrace pouze v těchto případech
 na žádost člena
 v případě úmrtí člena
 možnost vyloučení člena (rozhoduje o tom VV ČKA na návrh DK ČKA, odvolání k VR
ČKA)
V případě ukončení členství na vlastní žádost se člen automaticky stává členem „Sekce kuželky“. Pokud
v roční karenční lhůtě požádá o registraci za jiný klub, musí se k tomu vyjádřit původní mateřský klub.
Zrušení členství je výjimečnou situací. Je to tak závažné rozhodnutí, že o tom musí rozhodovat „nejvyšší“
orgán – takže VV ČKA. Současně je třeba zachovat možnost odvolání. Odvolacím orgánem musí být orgán
„ještě vyšší“. Nabízí se VH či VR. VH zasedá jednou za 4 roky, což je nepraktické.

 Zpoplatnění registrace
 za novou registraci se platí správní poplatek 50 Kč
 při změně registrace za jiný klub (s výjimkou zrušení členství) a vystavení duplikátu se
také platí správní poplatek 50 Kč
Lze se bavit o tom, zda 50 Kč je hodně či málo. Rozhodně by se však v obou případech (s ohledem na
jednoduchost) mělo jednat o stejnou částku. Při zrušení členství a přeregistrace za klub „Sekce kuželky“
se nevystavuje registrační průkaz, protože hráč se za tento klub nemůže účastnit žádných soutěží.

 Startovní licence
 hráč, který se chce zúčastnit mistrovských soutěží ČKA (od Interligy až po nejnižší
okresní soutěže), musí zaplatit pro daný soutěžní ročník startovní poplatek ve výši
100 Kč
Je třeba zvážit variantu, že bude umožněno zaplatit jen polovinu soutěžního ročníku, tj. 50 Kč. Tím by ČKA
měla jasně dáno, kolik se vybralo na poplatcích za kalendářní rok, což po nás chce Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Současně se tím vyjde vstříc novým členům, kteří se do soutěže zapojí až
v průběhu jara.
Pár poznámek k výši poplatku 100 Kč: v prvé řadě je třeba si uvědomit, že máme různé kategorie hráčů.
Nyní se bavíme o nejběžnějším případu. Až se najde řešení pro tento případ, obdobně se vyřeší důchodci
a žáci.
100 Kč je přesně pětina ze současné částky 500 Kč. Je legitimní se bavit, zda tuto částku ponechat, či ji
upravit: snížit asi ne, zvýšit na 150 Kč? Proč navýšit? Již dnes platí, že ČKA převádí ročně za každého svého
člena 10 Kč ČKBF, což je její vlastní příjem – ČKBF jiný vlastní příjem nemá. Stejně tak by se mohlo nově
stanovit, že určitá část startovní licence bude převedena na účty krajských svazů, popř. bude z nějakého
důvodu uložena na speciální účet.

 Funkcionáři
 členové VV na všech stupních, rozhodčí, trenéři, kolaudátoři – ti všichni musí být
registrováni v ČKA
Toto platilo i v minulosti. Ale tenkráte byla registrace časově omezená, což nyní nebude. Také oni by si
měli hradit nějakou „pracovní licenci“, aby mohli svou funkci vykonávat? Asi ne. Za svoji práci by spíše
měli dostat nějakou odměnu a ne za to ještě platit. Ale i toto je třeba zvážit a rozhodnout.

 Přechodové období
 nový režim spustíme od 1. ledna 2019, resp. od 1. července 2019
Bez ohledu na schválenou výši startovního poplatku se stávající částka 500 Kč rozdělí na 5 částí a podle
toho, do kdy má hráč v současnosti platnou registraci, bude mít odpovídající soutěžní ročníky
„předplaceny“. Pokud mu např. současná platnost registrace skončí kdykoliv během soutěžního ročníku
2019/2020 (tj. od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020), bude muset zaplatit poprvé startovní licenci pro soutěžní
ročník 2020/2021. Ve hře je i možnost, že tu startovní licenci musí zaplatit již od sezony, kdy mu platnost
registrace končí.
Pokud by se přistoupilo na půlroční licence, pak by se toto promítlo i do termínu, odkdy je třeba licenci
začít platit.

Změna oddílové příslušnosti
Před rokem ustavil VV ČKA pracovní skupinu, která měla vypracovat nový návrh „výchovného“
a „odstupného“. Její návrh je uveden dále.
Pracovní skupina se především shodla na zjednodušení výpočtu odstupného, který by se měl podle jejich
návrhu určovat pouze podle výkonnosti hráče.
Z důvodu zákazu diskriminace jsou částky shodné pro ženy i muže. Ostatní záležitosti „organizačněprávní“ povahy zůstanou zachovány.

 Výchovné
 výchovné se bude počítat stejně jako nyní s tím, že částka za každý i započatý měsíc by
pro hráče ve věku 10 až 16 let činila 250 Kč a ve věku 16 až 23 by činila 150 Kč
Při přepočtu na 1 rok tyto částky dělají 3 000 Kč, resp. 1 800 Kč a maximálně za celé období 18 000 Kč
resp. 12 600 Kč.

 Odstupné
 základní částka je stanovena na 20 000 Kč, která se vynásobí koeficientem podle
výkonosti hráče
 koeficient se určuje podle disciplíny, kterou hráč hraje, existují 2 možnosti: 120 hs
a 100 hs
 níže uvedená tabulka uvádí hodnoty koeficientu pro obě disciplíny a průměr hráče za
uplynulou sezónu – hodnoty uvedené v tabulce ohraničují interval platnosti koeficientu
shora (včetně)
koef.
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Příklady stanovení koeficientu pro disciplínu 120 hs: průměr 453,62 … 0,1 (odpovídající výše odstupného
je 2 000 Kč); průměr 563,24 … 0,7 (14 000 Kč); průměr 590,00 … 1,2 (24 000 Kč); průměr 590,01 … 1,3
(26 000 Kč); průměr 631,47 … 2,0 (40 000 Kč).

Start hráče v oddílu
Změna pravidel v otázce startu hráče v oddílu byla v návrhu z jara letošního roku velmi často hodnocena
jako příliš složitá. Ale jeden pozitivní prvek je třeba jí přiznat. Odstartovala seriózní diskuzi na toto téma.
Již v počáteční diskuzi se definovaly některé základní body, které je třeba respektovat.
Na základě toho vznikl návrh, který počítá se souběžnou existencí dvou systémů: bez soupisek a se
soupiskami. V jednoduchosti pak lze říci, že první je zamýšlen pro ligové soutěže a druhý pro krajské
soutěže.

 Soutěž bez soupisek
 hráč může startovat v jednom hracím týdnu pouze za jedno družstvo
 pokud je zápas přeložen na jiný termín, platí podmínka startu za jedno družstvo jak
v termínu původního kola, tak i pro kolo, kdy se zápas skutečně odehraje
 má-li klub v jedné skupině dvě či více družstev, může hráč startovat pouze za jedno
z nich
Omezení pro přeložené zápasy je určitou komplikací nejen pro samotné kluby, ale i pro řídící orgán.
Jednodušší je, toto omezení nezavádět. Na druhou stranu je tímto do jisté míry zamezeno možná
nežádoucímu zasahování hráčů vyšších družstev do nižších.
Problematika více družstev z jednoho klubu je také do jisté míry komplikujícím faktorem. Obecně bychom
(pokud nás „vyšší síla“ nenutí) neměli bránit účasti více družstev z jednoho družstva v jedné skupině
soutěže. Naše předpisy již pár let toto umožňují a nejsou s tím negativní zkušenosti. Na Slovensku to řeší
pevnými soupiskami. Pokud však máme soutěž bez soupisek, pak je logické, aby soupisky nebyly ani v
tomto případě. Současně je však třeba také zmínit, že navržené znění více omezuje možnost startu
náhradníků z nižších družstev. Toto omezení by se mohlo částečně eliminovat udělením výjimky pro
náhradníky ze soutěží, kteří hrají v soutěžích, kde jsou soupisky povinné.

 Soutěž se soupiskami
Tady není o čem se rozepisovat, protože to je vlastně stávající systém.

 Vazba mezi oběma systémy
 soutěže bez soupisek se uplatňují u družstev v Interlize a v ligových soutěžích ČKA (dále
jen ligová družstva)
 každý krajský svaz se sám rozhodne, který systém v rámci svých soutěží uplatní

 pokud se KKS rozhodne pro systém se soupiskami, pak platí:
 ligová družstva, která jsou z klubů daného kraje, jsou povinna předložit STK kraje
seznamy hráčů (minimálně v počtu 6 hráčů za 1 družstvo) – tito hráči musí mít pro
daný soutěžní ročník uhrazenu startovní licenci a nesmí startovat za družstva v rámci
krajských soutěží
 KKS však může rozhodnout, že výše uvedený zákaz startu hráče z ligového družstva
se nevztahuje na družstvo, které v rámci kraje hraje nejvyšší soutěž
 hráči ze soupisek krajských soutěží mohou startovat za ligová družstva a tyto starty
se jim počítají do startů náhradníka, pokud hráč uskuteční X startů za ligová
družstva, nesmí již startovat v krajské soutěži
Při definování vazby mezi ligou a kraji je v prvé řadě potřeba se vypořádat s divizemi. Protože se z pohledu
ligy jedná o tzv. kvalifikační soutěže, mohla by STK ČKA uplatnit (s logikou ISO) na ně svůj vliv. S ohledem
na dobré vztahy mezi VV ČKA a kraji bude toto řešeno vzájemnou dohodou.
V současné době je naší jedinou soutěží bez soupisek Interliga. Stejná pravidla, která byla letos nastavena
mezi Interligou a našimi soutěžemi, bude (pokud systém rozšíříme na všechny ligové soutěže) potřeba
přenést o příslušný stupeň dolů. Zbývá pouze upřesnit hodnotu X u počtu startů za ligová družstva.
V současné době je to 5, ale můžeme se domluvit na nižší hodnotě.
Také je třeba se dohodnout, zda podmínka startu za jedno družstvo v ligových soutěžích se vztahuje také
na starty náhradníka z krajských soutěží. Vůči NBC bychom asi „porušení“ v tomto bodě dokázali uhájit.
Podmínka startu hráče v jednom týdnu (kolu) za jedno družstvo je vlastně podmínkou NBC pro nejvyšší
ligové soutěže. Krajské soutěže NBC nezajímají. Proto nic nebrání, aby se kraj, který se rozhodne pro
systém bez soupisek, také rozhodl, že tuto podmínku nebude uplatňovat, resp. ji upraví podle svého
uvážení. Nejdříve je však třeba toto důkladně zvážit.
Na závěr je třeba ještě podotknout, že všechny starty hráčů, které budou v rozporu s předpisy, budou
prohlášeny za neoprávněné a budou samozřejmě anulovány.

Různé
Z důvodu sjednocení našich předpisů s ISO jsme velice neradi do našich pravidel zařadili ustanovení
o „širší“ sestavě. Naštěstí letošní Konference NBC schválila, aby si o této věci rozhodovaly národní svazy
samy. Nic tedy nebrání, abychom toto ustanovení opět z našich pravidel odstranili.
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