
Informace z VV ČKA a STK ČKA 
Je zřejmé, že vzhledem k členství předsedy KvKKS ve VV ČKA a STK ČKA máme důležité informace 
takříkajíc z první ruky. 

Novela TP  
STK A TK, konkrétně pak dvojice Vaňura-Slavík připravila novelu TP, která byla dále redigována 
z právnického pohledu Jirkou Němcem (Předseda DK) a diskutována s vedením VV. Konečnou verzi VV 
schválil a červnový seminář Technických pracovníků v Brně již proběhl podle této novely. 
Hlavní změny – TP plně vychází z TP WNBA, jsou 4 kvalitativní třídy kuželen označené A, B, C a D. A plně 
odpovídá TP WNBA, u B jsou některé výjimky (hlavní je, že ASK nemusí být od schváleného výrobce), C má 
kromě těch jako u B navíc další úlevy, zejména pak 2× vyšší tolerance parametrů, a konečně D jsou ty 
ostatní. Pro soutěže STK ČKA musí být kuželny třídy A a B, pro regionální ještě i C. Příslušná STK však 
může kuželně udělit výjimku, a není vyloučené, že podle situace i dlouhodobou. 

Novela STP 
Tvorba novely finišuje. Začátkem srpna se sejde pětice Jančálek – Dobeš – Jakoubek – John – Slavík na 
pracovní víkend, na kterém probere novelu a dotáhne paragrafované znění. 
Dá se očekávat mírná změna struktury STP, zejména pak vznik Řádu rozhodčích a přesuny některých 
kapitol mezi PR a SŘ. 

Příprava sout ěží – Aktiv STK 
Na aktivu STK, který se konal 17. 6. 2006 v Praze na nádraží Smíchov, se neudálo nic zcela zásadního. 
Veškeré komunikační toky byly konečně plně elektronizovány, samozřejmě kromě oficiálních rozhodnutí. 
V tom má náš region před ČKA výrazný náskok. Do Rozpisu KL byla doplněna povinnost zaslat Zápis i 
soupeři. Domnívám se, že by bylo vhodné toto realizovat i u nás. Např. v návrhu rozpisu MoP Ch-So je s tím 
již počítáno. 
Rozlosování lig je již delší dobu hotové. V současné době probíhá delegace rozhodčích a kompletní 
rozlosování vydají příslušní skupináři pro jednotlivé soutěže. Zájemce můžu informovat po jednání. 
A konečně další informace k soutěžím – Rozpis a přihláška do Poháru ČKA jsou již rovněž k dispozici na 
webu ČKA. Zásadní změna je, že zápasy mohou být pořádány na dvoudráze bez omezení. 

Seminá ře ligových rozhod čích 
Na aktiv STK navazoval seminář ligových rozhodčích a druhý se konal následující den v Zábřehu. 
Celkem se zúčastnilo 131 rozhodčích (81 v Praze a 50 v Zábřehu).  
Komise rozhodčích ČKA byla rozšířena. Pro oblast Čech v komisi rozhodčích a jako delegát svazu bude 
pracovat pan Ing. Libor Novák z Prahy, pro oblast Moravy bude totéž vykonávat paní Růžena Navrátilová.  

Závěry ze seminá řů ligových rozhod čích: 

• rozhodčí nesmí v žádném případě radit při utkání hráči (toto se děje hlavně v mládežnických kategoriích, 
ale i v nižších soutěžích řízenými ČKA) – je nestranný 

• rozhodčí vždy sjednává pořádek prostřednictvím domácích pořadatelů nebo vedoucího domácího 
družstva, nikdy se o to nepokouší sám 

• rozhodčí nesmí zakázat divákům „hlasité povzbuzování“, v případě neúnosného tzv. „fandění“ může přes 
domácího pořadatele (nebo vedoucího družstva) požádat o snížení intenzity 

• při představování hráčů nesmí rozhodčí v žádném případě stát k divákům zády, buď stojí mezi hráči 
(např. mezi dráhou č. 2 a č. 3), případně u stěny dráhy č. 1 k divákům i hráčům bokem (samozřejmě dle 
architektonického řešení kuželny) 

• při opravách ASK rozhodčí zastavuje čas následovně : při poruše na dráze č. 1 zastavuje rozhodčí čas 
automaticky na dráze č. 2, při poruše na dráze č. 4 zastavuje rozhodčí čas automaticky na dráze č. 3, při 
poruchách na drahách č. 2 nebo č. 3 se zastavuje čas na všech čtyřech drahách, není chybou zastavit 
čas na všech drahách při poruše na kterékoliv dráze, vždy se však musí zastavit čas přímému soupeři 

• v mistrovských utkáních řízených ČKA nemůže mít hráč vlastní hrací nářadí – koule, rozhodčí nemá 
možnost zjistit váhu, míru a tzv. excentritu, hrát se bude pouze zkolaudovaným hracím nářadím na 
příslušné kuželně 

• opětovně jsme se vrátili k posuzování tzv. „bosých hodů“ – rozhodčí může za tento přestupek udělit kartu 
jen v případě, že si je na 100% jistý, že hráč skutečně tzv. „bosou“ hodil a to je vzhledem k novým hracím 
materiálům a zvyšující se rychlosti hodu stále těžší a těžší rozpoznat. Pokud si nejste opravdu jisti, 
neposuzujte toto jako přestupek – znehodnotíte si tím doposud klidný průběh utkání 



• při hře do nepřipravených ASK byl dohodnut následující postup: při prvním přestupku jako rozhodčí 
nereagujeme, pouze si toto poznamenáme, při druhém přestupku hráče napomeneme slovně a při třetím 
a dalším přestupku udělujeme příslušnou kartu 

 
Podnět pro novelu STP: 
• při mistrovském utkání by mohli trenér a jeho asistenti při vedení hráčů nahradit sportovní obuv za 

pantofle 

Prolongace pr ůkazů rozhod čích 
Dne 30. 6. 2006 skončila dvěma třetinám ligových rozhodčích I. a II. třídy platnost průkazů. Přibližně 70 
rozhodčích pravděpodobně vůbec nezjistilo, že jim skončila platnost průkazů. Je třeba připomenout 
rozhodčím, zejména pak aktivním, aby si prolongaci průkazu zařídili. V co nejbližší době je nutné zaslat 
jakýmkoliv způsobem vyplněný evidenční list na adresu Milana Jakoubka, předsedy KR.  

Školení trenér ů licence B 
VOŠ ČSTV s.r.o. připravuje v termínu 5.–8.října 2006 školení trenérů licence B (II. třída) ve vědeckém 
základu sportovního treninku. 
Rozsah školení: 35 hodin 
Program: pedagogika, anatomie a fyziologie, biomechanika, teorie a didaktika sportu, psychologie, první 
pomoc, úrazová zábrana a regenerace 
Na toto školení lze navázat specializací v rozsahu 115 hod., kterou zajistí příslušný sportovní svaz 
samostatně, či ve spolupráci s VOŠ ČSTV. Na základě úspěšně absolvovaného kurzu, složení zkoušek a 
obhájení absolventské práce, obdrží účastník potvrzení umožňující vykonávat příslušnou trenérskou práci, 
ale i žádat o živnostenské povolení pro oblast poskytování sportovních služeb. 
Cena 750,- Kč pro účastníka s maturitou 
Přihlášky zašlete do 15. září 2006 na adresu VOŠ ČSTV s.r.o. 
Kurz bude otevřen při min. účasti 20 zájemců.  
 
Pokud Vás zajímá ještě něco dalšího nebo jsem na snad něco zapomněl, tak se neváhejte zeptat v diskusi. 
 


