ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728

ZÁVĚRY Z CELOSTÁTNÍCH SEMINÁŘŮ LIGOVÝCH ROZHODČÍCH
(Praha, 5. září 2015; Blansko, 6. září 2015)

Kontrola plnění některých závěrů z loňského semináře
1) Ustrojení hráčů při společném nástupu družstev
Po diskuzi přijato usnesení, které bylo zohledněno v novele Sportovně technických předpisů
- čl. 11), odst. 5) Pravidel kuželkářského sportu. Hráči nastupují ke společnému nástupu
družstev v jednotném sportovním oblečení, které tvoří dres, trenýrky (příp. sukně) a
tepláková souprava. Tyto části sportovního úboru družstva mají jednotné provedení. Je však
na uvážení každého hráče, jestli ke společnému nástupu družstev nastoupí v teplákové
soupravě či pouze v dresu a trenýrkách (příp. v kombinaci obojího).
2) Ustrojení hráčů na Mistrovství ČR jednotlivců
Bude upraveno rozpisem příslušného turnaje. Hráč bude nastupovat v dresu svého
mateřského oddílu, příp. musí mít dres bez jakéhokoliv označení.
3) Nečitelnost číselného označení koulí
V případě, že rozhodčí není schopen určit, zda-li souhlasí číslo na kouli s číslem příslušného
pasu k této kouli (např. z důvodu značného opotřebení této koule), má právo neumožnit
hráči používat tuto kouli při hře.
4) Postup při prodloužení platnosti průkazu rozhodčího
Platí postup popsaný na loňském semináři. Pouze doplním, že žádat o obnovu průkazu je
nutné ještě před tím, než jeho platnost skončí.
5) Čekání na vlastní kouli
Rozpor čl. 27, odst. 3), písmena f) Pravidel kuželkářského sportu s možností hrát s vlastními
koulemi (bod existuje z důvodu souladu STP s mezinárodními předpisy ISO a není možné jej
zrušit). Nicméně čekání hráčů na určitou kouli nebude rozhodčími považováno za přestupek.

Nové poznatky
1) Čl. 11), odst. 9) Pravidel kuželkářského sportu
Nově pokud se hráč, vedoucí družstva či trenér nemůže prokázat svým registračním
průkazem, může svoji totožnost prokázat jiným platným identifikačním dokladem, a to

občanským průkazem, pasem nebo řidičským průkazem. Tuto skutečnost uvede rozhodčí do
zápisu o utkání spolu s datem narození uvedeným v předloženém dokladu. Tyto informace je
třeba uvádět do sekce „Různé“ na zadní straně zápisu o utkání. Další postup je pak na
daném vedoucím soutěže.
2) Příprava rozhodčích před jednorázovými soutěžemi
Povinností delegovaného rozhodčího je v dostatečném předstihu se důkladně seznámit
s rozpisem příslušného turnaje (např. Vánoční turnaj dorostu, Mistrovství ČR). Systém hry
může být v případě těchto akcí velmi specifický.
3) Trenéři, resp. jejich zástupci při soutěžích jednotlivců
Povinností rozhodčího je kontrolovat, zda je osoba oprávněná vstupovat do prostoru za
hráče, tj. zda má alespoň platný registrační průkaz ČKA. Jedná se o to, aby do prostoru za
hráče nevstupovali rodinní příslušníci či jiný doprovod, byť by byli v řádném sportovním
ustrojení. U soutěží mládeže však toto uplatňovat s citem.
4) Problematika rozhodčích při utkáních 1. KLD
Apel na rozhodčí, aby svou práci odváděli zodpovědně, protože kvalita rozhodování při
utkáních dorostenecké ligy upadá.
5) Aktualizace databáze ligových rozhodčích
Sběr evidenčních listů měl být ukončen do 31. července 2015, avšak intenzivně probíhal
ještě po celý srpen. V současné době KR evidenční listy zpracovává. Databáze rozhodčích
zeštíhlila přibližně na polovinu. Po školení rozhodčích 2. třídy máme k dispozici přibližně 250
rozhodčích 1. a 2. třídy.
6) Stanovení spodní věkové hranice rozhodčího
Nově je získání kvalifikace rozhodčího podmíněno dovršením 18 let věku - upraven čl. 3),
odst. 1) Řádu rozhodčích. Došlo tak k narovnání vztahu rozhodčího a vedoucího družstva,
pro kterého tato věková hranice platí již nějaký čas.
7) Postup rozhodčího, přeskakuje-li koule při odhozu fotobuňku
Tzn. uskutečněný hod není ASK registrován. Existují dvě řešení, a to podle typu ASK:
a) pokud nejsou zaznamenány ani kuželky
- rozhodčí nařídí nový hod, ale nezastavuje časomíru
b) pokud jsou kuželky zaznamenány
- rozhodčí reguluje počet hodů (tj. obvykle připočte jeden hod), poražené kuželky se počítají
8) Označení místa rozběhu hráče
Hráč je dle čl. 38, odst. 5), písmena b) Soutěžního řádu oprávněn označit si výchozí
postavení vlevo nebo vpravo od náhozové desky, např. lepicí páskou. Tyto značky musí být
odstranitelné bez jakéhokoliv poškození zařízení. Rozhodčími přijato doporučení vyžadovat,
aby tyto značky byly při hře zároveň pevně připevněné a měly přiměřenou velikost.
Neumožnit tak hráčům používat lahvové uzávěry či dokonce pivní tácky.

9) Používání sluchátek při hře
Není přípustné, aby hráč nastoupil ke hře se sluchátky v uších. Je důvodné se totiž
domnívat, že hráč nebude schopen reagovat na pokyny rozhodčího. Vedle toho hrozí, že se
při rozběhu zraní. Špunty do uší zvuk pouze tlumí, je tak možné je akceptovat. Avšak jen za
předpokladu, že se hráč řídí pokyny rozhodčího.
10) Razítko správců pasů ke koulím
Stávající pasy ke koulím jsou platné i bez razítka správce. Nově vydávané pasy by však už
měly být vždy opatřeny i razítkem správce (všichni správci by ho už nyní měli mít).

Školení nových rozhodčích 2. třídy se zúčastnilo 15 zájemců, přičemž všichni splnili
podmínky pro udělení kvalifikace.
Všem zúčastněným rozhodčím děkuji za podnětnou diskuzi a přeji hodně úspěchů
v začínající sezoně.
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