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IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728. 

Z Á P I S  
ze zasedání Výkonného výboru ČKA, 

konané dne 5. 4. 2020 formou telekonference 

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Pavel Mecerod, Ludmila Johnová, 
Blanka Mašková, Jan Kotyza, Lukáš Hlavinka, Petr Streubel, Jana Holubová 

Omluveni: — 

Program 
1. Zahájení 

2. Řešení soutěží v důsledku koronavirové krize 

3. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Po vyřešení technických 
problémů se uskutečnilo historicky první zasedání VV ČKA prostřednictvím telekonference. 

2. Řešení soutěží v důsledku koronavirové krize 
VV ČKA se podrobně seznámil se současným stavem i s předpokládaným vývojem, který je 
k dispozici z veřejných prohlášení vlády ČR. 

 Současně si připomenul situaci v našem sportu: 

 významnou část naší členské základny tvoří hráči seniorského věku; 
 po skončení krizového stavu a otevření škol budou mladí hráči řešit především své 

studijní povinnosti (maturity, přijímací řízení…); 
 kuželky jsou sice bezkontaktní sport, ale hráči velmi často sdílejí hrací koule; 
 v ligových soutěžích zbývají odehrát 4 kola, v nižších soutěžích je to různé – např. 

v jihomoravské divizi je k dokončení soutěže třeba ještě 7 termínů; 
 budou-li soutěže pokračovat, je třeba hráčům poskytnout možnost k rozehrání; 
 není jasné, kdy a za jakých podmínek budou znovu otevřena ubytovací zařízení; 
 velký otazník je, jaká bude mezi lidmi ochota vrátit se plně do normálního života – 

omezení budou zrušena, ale koronavirus bude stále mezi námi; 
 prezídium NBC projednává návrh na zrušení mezinárodních klubových soutěží v letoš-

ním roce včetně Ligy mistrů; 
 jedinou „výhodou“ je, že se našich soutěží zúčastňuje minimum diváků. 

 Po zvážení celé situace bylo rozhodnuto: 

 s výjimkou ligy se ruší všechny soutěže, současně byly přijaty prováděcí podmínky; 
 k ligovým soutěžím se VV ČKA vrátí na svém následujícím zasedání; 
 situaci v Interlize bude VV ČKA dále sledovat a v případě potřeby vstoupí do jednání; 
 řešení situace v regionech ponechává VV ČKA na zvážení příslušných výkonných výborů 

– stále však platí zákaz pořádání všech soutěží; 
 slavnostní vyhlašování nejlepších kuželkářů se přesouvá na závěr roku, tj. po termínu 

přeloženého MS 2020 – toto bylo domluveno již dříve. 

 Předjednány byly také některé otázky, které souvisí se stavem po 30. 6. 2020: 

 pokud NBC rozhodne o konání Jugendcampu 2020 v původním termínu, zváží VV ČKA 
pečlivě svoji přihlášku; 

 nebudou-li do začátku herní části nového soutěžního ročníku otevřeny hranice, požádá 
VV ČKA prezídium NBC o možnost, aby naši hráči, kteří jsou registrováni v zahraničních 
klubech, mohli do okamžiku otevření hranic startovat v našich klubech – jakým způso-
bem by se tak stalo, bude rozhodnuto později; 
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 problematiku Interligy za situace uzavřených hranic bude VV ČKA řešit za spolupráce 
s SKoZ na svém příštím zasedání; v tuto chvíli neznáme stanovisko SKoZ. 

3. Různé 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 19. dubna 2020 formou telekonference. 

U S N E S E N Í :  

83/20 VV ČKA 

a) schvaluje 
zrušení následujících soutěží: 
 Mistrovství ČR jednotlivců ve všech věkových kategoriích – právo přímého postupu 

pro obhájce titulu z roku 2019 se přenáší do sezóny 2021 
 Finále MČR dvojic – poslední kvalifikační turnaje nebudou i v případě konání brány 

v úvahu 
 Pohár ČKA – družstva, která jsou ještě v soutěži, nebudou v příštím ročníku v případě 

účasti platit startovné 
 Finále PMN – platí pořadí po odehraných turnajích 
 Finále ČPD – platí pořadí po odehraných turnajích 
 Finále PJ – platí pořadí po odehraných turnajích 
 Májový turnaj žactva 

b) schvaluje 
přesunutí slavnostního vyhlašování nejlepších kuželkářů na závěr roku, tj. po termínu 
přeloženého MS 2020. 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


