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Výklad STP 03/2008 

Účast mladších žák ů v sout ěžích 

Výklad VV ČKA 
Každý hrá č ve věkové kategorii „mladší žák“, tedy ve v ěku 10–12 let, musí ve všech 
sout ěžích, ke kterým nastoupí, hrát s tzv. žákovskou kou lí (o pr ůměru 15 cm). 

Zdůvodnění 
Před rokem vstoupily v platnost nové STP, které mimo jiné upravily podmínky pro účast 
mladších žáků v soutěžích. Ne všichni pořadatelé soutěží v ročníku 2007–2008 si správně 
vyložili jednotlivá ustanovení. Aby v novém ročníku bylo vše podle platných předpisů, 
přinášíme závazný výklad VV ČKA dotčených ustanovení. 
V článku 9 Pravidel v odstavci 1 jsou definovány věkové kategorie, přičemž mladšími žáky 
jsou podle tohoto článku hráči (a hráčky), kteří v daném soutěžním roce dosáhnou věku 10 
až 12 roků. Účast žáků v soutěžích řeší článek 14 Pravidel, kde v odstavci 1 je jasně 
stanoveno, že soutěže dorostu mohou hrát vedle dorostenců jen starší žáci, a odstavec 2 
zakazuje start žáků (starších i mladších) v kategorii dospělých. 
Tato ustanovení jsou vcelku jasná a jejich výklad je každému zřejmý. Určité nejasnosti 
mohou vzniknout až s definicí samotných soutěží, ve kterých mohou mladší žáci startovat. 
V prvé řadě je třeba si všimnout článku 17 odstavce 4, který stanovuje maximální počet 
hodů v jednom dni pro tuto věkovou kategorii. Nejvíce problémů je však až s odstavcem 3 
v článku 9 Pravidel, kde je stanoveno, že „mladší žáci hrají své soutěže koulí o průměru 
15 cm“. Toto ustanovení je třeba chápat tak, že mladší žák musí ve všech soutěžích, ke 
kterým nastoupí, hrát s tzv. žákovskou koulí. Jak je uvedeno v druhé větě zmíněného 
odstavce, s normální koulí (průměr 16 cm) hrají až ostatní věkové kategorie. 
Výše uvedený výklad nezakazuje, aby v rámci jedné soutěže hráli mladší žáci společně se 
staršími – samozřejmě při dodržení  článku 9 odstavce 3 Pravidel. Protože ne všichni 
účastníci takové soutěže budou mít stejné podmínky, vznikají oprávněné pochybnosti o její 
regulérnosti. Navíc naše STP neřeší otázku, jak posoudit hod provedený „nesprávnou“ 
koulí, což je situace, ke které u soutěží tohoto typu může dojít. Z těchto důvodů VV ČKA 
zásadně nedoporučuje, aby se takovéto soutěže vypisovaly. 
Na závěr je třeba zdůraznit, že všechna zmíněná ustanovení, která se týkají účasti 
mladších žáků v soutěžích, jsou zakotvena v Pravidlech, která jsou podle článku 1 
odstavce 3 závazná pro všechny členy ČKA. Není tedy možné je jakkoliv upravovat 
rozpisem soutěže. Není ani možné porušení některého ustanovení jakkoliv 
„vykompenzovat“ přísnější aplikací jiného ustanovení – např. umožnit mladším žákům 
hraní koulí 16 cm ale jen na 60 hs. 
 
V Praze 5. července 2008 
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