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Některé novinky v předpisech ČKA 

1) Zrušení povinnosti mít registrační průkaz
Hráč může rozhodčímu prokázat svou totožnost jiným průkazem namísto registračního průkazu.  Může jít 
o občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod. Důležité je, aby průkaz obsahoval údaje umožňující
identifikaci hráče, tedy alespoň jméno, příjmení, datum narození a byl opatřen fotografií. Pokud hráč 
nechce předkládat rozhodčím své osobní doklady, má možnost si nechat registrační průkaz vystavit.  
V žádném případě však rozhodčí neumožní start hráči, který se není ochotný prokázat svoji totožnost. 

S novou úpravou se zřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že vedoucí nebude znát registrační čísla hráčů 
svého družstva, resp. je nebudou znát ani hráči sami. Registrační čísla však zůstávají nadále stěžejním 
údajem nutným pro potřeby identifikace hráčů vedoucími soutěží. Je tak stále nezbytné registrační čísla 
do zápisu o utkání uvádět. Rozhodčí by toto měli mít na paměti. Zápis bez uvedení registračních čísel nelze 
považovat za úplný. 

2) Hrací koule pro mládež
Pro žáky byla dána možnost (nikoliv povinnost) hrát své soutěže vlastní koulí o Ø 14 cm a podobně 
dorostencům koulí o Ø 15 cm. 

3) Zrušení povinnosti zajišťovat ubytování soupeři a rozhodčímu
Byla zrušena povinnost domácího družstva (pořadatele) zajistit ubytování soupeři a rozhodčímu. Tato 
praxe se v dnešní době již v podstatě nepoužívá, jde tedy o přizpůsobení předpisů realitě. 

4) Zrušení tzv. technického střídání
V nejvyšších soutěžích mužů a žen byl zrušen institut tzv. technického střídání, který byl zaveden 
v loňském roce z důvodu potřeby vyhovět pravidlům NBC. V praxi se tento postup nevyužíval.
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5) Časomíra při střídání hráče během hry 
Z čl. 12 Soutěžního řádu kuželkářského sportu byla vypuštěna formulace: „Při střídání během hry se čas 
nezastavuje“. Nyní tedy není pravidly striktně nařízeno, jak se má postupovat, jestliže dochází ke střídání 
hráče v průběhu disciplíny. Rozhodčí přítomní na semináři však vyjádřili názor pokračovat v zavedené 
praxi a časomíru při střídání hráče v průběhu disciplíny nezastavovat. V odůvodněných případech mohou 
hráči i nadále využít desetiminutového ošetřování, při němž je časomíra samozřejmě zastavena. 

6) Střídací karty 
V souladu s předpisy NBC se zavádějí tzv. střídací karty. Před začátkem utkání obdrží vedoucí družstva 
od rozhodčího kartu s nápisem „Střídání 1“ a v případě šestičlenného družstva také kartu s nápisem 
„Střídání 2“. Pokud družstvo bude chtít provést střídání, předá rozhodčímu příslušnou kartu a ten v daném 
okamžiku provede vystřídání hráčů. Předání karty rozhodčímu nelze odvolat. 
 
Karty si obstarají rozhodčí sami, podobně jako žluté a červené karty používané pro přestupky. Podoba 
karet je dána přílohou č. 14 Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu (str. 87).  Tuto stránku 
postačí vytisknout na pevnější papír, příp. zalaminovat, a karty z ní vystřihnout. 

Nové podněty, které vyplynuly z loňského soutěžního ročníku 

1) Podněty diváků směrem k rozhodčímu 
Ačkoliv by se měl rozhodčí v průběhu jím řízeného utkání důsledně věnovat sledování hry, mohou z mnoha 
důvodů nastat situace, kdy rozhodčí přehlédne nějaký problém (nezapsání poražené kuželky automatem, 
přestupek hráček apod.). V těchto případech se často stává, že je na tento problém upozorněn diváky. 
Rozhodčí by však neměl dát na tyto podněty, pokud sám daný problém nezaznamenal, a na základě těchto 
podnětů by rozhodně neměl provádět dodatečné korekce (úpravy počtu poražených kuželek, udělení žluté 
karty apod.). Naopak se měl zaměřit na to, aby předešel dalšímu opakování problému (např. sledováním 
činnosti poruchového ASK). 

2) Úbor trenérů a jejich asistentů 
Mnohokrát diskutované již bylo téma úboru trenérů a asistentů trenérů, kteří jsou přítomní za hráči 
v průběhu jejich startu. Čl. 11 Pravidel kuželkářského sportu uvádí: „V případě soutěží řízených STK ČKA 
musí mít trenér nebo jeho zástupce teplákovou soupravu nebo úbor totožný s úborem hráčů a sportovní 
obuv. “  Při posuzování výše uvedeného je však třeba brát v úvahu např. rozdílnou tělesnou dispozici mužů 
a žen, je tak pochopitelné, že trenér, který vede svou svěřenkyni hrající ve sportovní sukni a dresu 
dámského střihu nebude ustrojen stejně. Rovněž teplákové soupravy mohou být výrazně přizpůsobené 
ženským postavám. Rozhodčí by k tomu měl přistupovat s citem. V jistých případech tak lze u osob 
vedoucích hráče při startu tolerovat např. i teplákovou soupravu bez jakéhokoliv označení oddílu, má-li 
alespoň podobné barevné ladění. V každém případě však musí jít o jednoznačně sportovní úbor. 
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Organizační záležitosti komise rozhodčích 

1) Elektronická evidence rozhodčích
Úplně přestaly být vydávány papírové kvalifikační průkazy a nebudou vydávány ani na vyžádání. Rozhodčí 
mohou prokázat svou kvalifikaci v elektronické evidenci přístupné na internetové adrese 
https://evidence.kuzelky.cz. Každý rozhodčí zde najde také své evidenční číslo a platnost kvalifikace. 
Přístupový kód do elektronické evidence vydá každému rozhodčímu na požádání předseda KR ČKA Lukáš 
Hlavinka (lukas.hlavinka@kuzelky.cz). 

2) Prodlužování platnosti kvalifikací rozhodčích
Bohužel pouze cca 10 % rozhodčích si v letošním roce včas požádalo o prodloužení platnosti kvalifikace. 
Pozdě zasílané žádosti způsobují před startem každého soutěžního ročníku značné komplikace. Proto 
v této věci žádáme všechny rozhodčí o zodpovědnější přístup. Žádosti zasílejte e-mailem předsedovi KR 
ČKA (lukas.hlavinka@kuzelky.cz) a vždy připojte vyplněný evidenční list. 

3) Komunikace s KR ČKA
Se svými dotazy k výkladu pravidel z pohledu rozhodčích a dalšími dotazy se obracejte na Libora Nováka 
nebo Karla Gabrhela. Všechny ostatní záležitosti KR ČKA zpravidla řeší její předseda. Podrobné kontakty 
na všechny členy komise naleznete v Adresáři funkcionářů ČKA. 

Všem rozhodčím děkuji za účast a podnětnou diskuzi. 

Moravská Nová Ves 6. září 2019 

Lukáš Hlavinka 
předseda KR ČKA
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