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ZÁVĚRY Z CELOSTÁTNÍCH SEMINÁŘŮ LIGOVÝCH ROZHODČÍCH
(Praha 3. září 2016; Blansko 4. září 2016)

Kontrola plnění některých závěrů z loňského semináře
1) Čl. 11 odst. 9) Pravidel kuželkářského sportu
Start hráčů na občanský průkaz, pas či řidičský průkaz – rozhodčí neřeší úhradu správního
poplatku. Pouze musí zajistit, aby se o tom objevila informace v zápisu o utkání.

Některé novinky a připravované změny v předpisech ČKA
1) Interliga
V souvislosti s prvním ročníkem Interligy proběhlo v sobotu 27. srpna 2016 v Bratislavě
speciální školení pro rozhodčí, kteří budou řídit utkání této soutěže. Specifické záležitosti
týkající se Interligy nejsou obsahem tohoto dokumentu.
2) Úprava ekonomické směrnice
Proběhla úprava Ekonomické směrnice ČKA ve věci odměňování rozhodčích. Došlo
k navýšení tarifů pro výplatu odměn. Toto navýšení umožní v příštích letech zvýšení
finančního ohodnocení rozhodčích v dlouhodobých i jednorázových soutěžích. Zároveň byl
vytvořen nový tarif pro výplatu rozhodčích v Interlize. V sezoně 2016/2017 náleží
rozhodčímu, který řídí utkání Interligy na 4-dráhové kuželně, odměna 325 Kč.
3) Nový čl. 13 písm. e) Rozpisu kuželkářské ligy
Řeší povinnost pořádajícího družstva účastnícího se 1. KLD mít na kuželně k dispozici
žákovské koule. ČKA se dosud nepodařilo zajistit žákovské koule pro oddíly, jež si o ně
požádaly. Oddíly, které žákovské koule na své kuželně nemají, byly výzvou na webu ČKA a
ve zpravodajích požádány, aby na tuto skutečnost dopředu upozornily své soupeře.
Rozhodčí bude akceptovat, když si hostující družstvo v případě potřeby k utkání přiveze
vlastní žákovské koule. Případy, kdy žákovskými koulemi nebude disponovat ani jedno ze
zúčastněných družstev budou řešeny individuálně předsedou komise mládeže.
4) Úprava Rozpisu Poháru ČKA ve věci delegace rozhodčích
Zrušena povinnost pořádajícího družstva oznamovat v případě 2. a 3. kola nadstavbové části
předsedovi KR ČKA dohodnutý termín utkání z důvodu delegace rozhodčího na toto utkání
(v loňském rozpisu byla tato povinnost definována v čl. 13 odst. c). Povinnost zajistit
kvalifikovaného rozhodčího má však domácí družstvo nadále.

5) Postup při udělování 1. kvalifikační třídy rozhodčího
KR ČKA monitoruje práci rozhodčích a sama vyhledává kandidáty pro udělení 1. kvalifikační
třídy. Zároveň přijímá doporučení od jednotlivých předsedů krajských KR. Kvalifikační
přezkoušení kandidátů v současné době neprobíhá. Důraz je kladen spíše na osobní setkání
s rozhodčím při nějaké významnější kuželkářské akci, na niž je rozhodčí delegován a kde
může KR CKA osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby posoudit jeho praxi. Současná
Směrnice pro přiznávání kvalifikačních tříd u rozhodčích, která je účinná od roku 2002, bude
novelizována.

Nové podněty, které vyplynuly z loňského soutěžního ročníku
1) Cvičný rozběh bez koule v průběhu rozcvičení na dráze
V průběhu rozcvičení na dráze je hráči umožněno provést cvičný rozběh bez koule. Po
zahájení hry (i při výměně drah) již nikoliv.
2) Opuštění hracího prostoru v průběhu rozcvičení na dráze
Čl. 27 odst. 2) Pravidel kuželkářského sportu uvádí výčet možných přestupků v době
rozcvičení. Mezi ty nepatří překročení bílé čáry ohraničující hrací prostor, což může svádět
k domněnce, že hráč může v průběhu rozcvičení kdykoliv opustit hrací prostor a zase se do
něj vrátit. Nicméně dle čl. 34 odst. 1) může hráč vstoupit do hracího prostoru a opustit jej jen
se souhlasem rozhodčího. V případě, že by tak hráč svévolně opustil hrací prostor v době
rozcvičení, je možné jeho jednání klasifikovat jako nerespektování rozhodnutí rozhodčího,
které je nesportovním chováním, za nějž je možné na základě ustanovení čl. 27 udělit kartu i
v průběhu rozcvičení na dráze.
3) Uvádění asistentů trenéra na sestavách družstev
Není možné akceptovat sestavu družstva, na níž jsou jako asistenti trenéra uvedeni
„všichni“. Výčet je nutné více konkretizovat, např. uvedením „všichni hráči ze sestavy
družstva“ s případným uvedením jmen konkrétních osob, které na sestavě uvedeny nejsou
(jde většinou o trenéry bez platného trenérského průkazu). Všichni asistenti trenéra však
musí mít platný registrační průkaz.
4) Řešení situace, když hráč zahájí hru dříve, než dá rozhodčí pokyn ke hře
V takovém případě je nejvhodnějším řešením vynulováním tohoto hodu a zahájením celé
disciplíny od začátku. Hráči bude samozřejmě udělena žlutá karta za nesportovní chování
(nerespektování rozhodnutí rozhodčího).
5) Vyhlašování neoficiálních výsledků hráčů po skončení jejich startu
Přijato doporučení vyhlašovat spolu s celkovým počtem poražených kuželek také informaci
o tom, který z hráčů získal bod pro družstvo, příp. i s uvedením počtu setových bodů.

6) Čekání na vlastní kouli
V případě, že se hráči dostatečně rychle nevrací koule, které jsou opatřeny pasem na jeho
jméno, a zároveň nedošlo k záseku těchto koulí v prostoru dopadiště či jiné poruše ASK,
nemá nárok na to, aby mu na dobu, kdy v zásobníku není žádná z jeho koulí, byla
zastavována časomíra. V případě, že je hráč nucen hrát jinou než vlastní koulí podruhé
bezprostředně za sebou, doporučuje se zastavit časomíru a pověřit technický dozor, aby
zjistil příčinu nevracení koulí.

Školení nových rozhodčích 2. třídy se zúčastnilo 17 zájemců, přičemž všichni splnili
podmínky pro udělení kvalifikace.
Všem rozhodčím děkuji za účast a podnětnou diskuzi.
Zpracoval:
Lukáš Hlavinka
předseda KR ČKA
tel.: +420 737 572 536
e-mail: lukas.hlavinka@kuzelky.cz

