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Ročník 2012-2013                         březen 2013 

                                         Karlovarský Krajský PŘEBOR – KvKP 

16.kolo 

    Po delší době dochází ke změně na čele tabulky a na první místo se dostala Jiskra Aš A, 
kterou se ztrátou jednoho bodu pronásleduje TJ Lomnice A. Na třetím místě je dosud vedoucí 
Slávia K.Vary.  Tyto těsné rozdíly nejsou zatím nijak zásadní a vždy se to mění podle toho, kdo 
bude hrát příště doma. Jak je uvedeno u Zpč.divize,  i zde není zatím stále jasné, kolik družstev 
bude vlastně sestupovat. Pokud to budou tři družstva, mají mimo dvou posledních družstev 
„šanci“ i karlovarský Slovan B, Jiskra Aš B a SKK KV B.V tomto kole se domácím družstvům 
vítězství trochu vyhýbala. Jiskru Aš A vyneslo do vedení těsné vítězství v Lomnici B a zatím to 
vypadá, že Cheb D a Lomnici B asi sestup nemine. Slovan K.Vary prohrál doma nečekaně své 
utkání se Šabinou B i když po dvou dvojicích vedl vysoko o 113 kuželek. Zajíci se ale obvykle 
sčítají až po honu. V Chebu domácí Déčko nestačilo na dobře hrající Lomnici A.  Velmi dobře se 
naopak doma dařilo Jáchymovu B, který vysoko zdolal chebské Céčko a dosáhl lepší výsledek 
než v raním divizním utkání Jáchymov A. Utkání v Teplé měla být vyrovnaná partie, ale posílení 
domácích Františkem Obručou je velmi znát a Slávia trochu propadla. Jeden výsledek skončil 
nerozhodně a v něm se svorně rozešla Jiskra Aš A s družstvem SKK K.Vary B.  
 

Souhrnný přehled výsledků  

SLOVAN KARL.VARY B -  JISKRA ŠABINA B 4:12 2518-2521   02.03. 

TJ LOMNICE B -  JISKRA AŠ A 4:12 2376-2391   02.03. 

TJ JÁCHYMOV B -  LOKO CHEB C 14:2 2528-2337   02.03. 

TJ SOKOL TEPLÁ -  SLAVIA K.VARY 10:6 2604-2534   02.03. 

LOKO CHEB D -  TJ LOMNICE A 4:12 2463-2571   02.03. 

JISKRA AŠ B -  SKK KARLOVY VARY B 8:8 2474-2473   02.03. 

 

 

 TJ SOKOL TEPLÁ 2604 10:6 2534 SLAVIA K.VARY 

 MANDÁK Jan 434 0:2 443 PÁV Jaroslav 
 OBRUČA František 472 2:0 403 VAŠKO Jozef 
 STAŠKO Miroslav 401 0:2 434 MITÁČEK Jiří 
 PEŠŤÁK Miroslav 443 2:0 400 CIMBALA Radek 
 VELEK Jiří 434 0:2 453 MOJŽÍŠ Martin 
 AXAMSKÝ Luboš 420 2:0 401 CHMEL Zdeněk 
 
 
 
 
rozhodčí: STAŠKO Miroslav 
diváků: 7, utkání trvalo: 4:40 



Z uvedeného zápisu je patrné, že mimo první dvojice vedli domácí po celý zápas na vyhrané 
kuželky a nezkazil to ani výrazný Čulibrk domácích, který ho získal po čtvrté za sebou.  Míro, 
vždyť domácí Teplá byl ještě nedávno tvůj nedobytný hrad….. 

1 Mandák Jan Stav Páv Jaroslav    4 Pešťák Miroslav Stav Cimbala Radek 

1 149 63 3 212  5 156 51 1 207     1 151 69 2 220  56 120 71 1 191  

2 134 88 0 222  -9 155 81 4 236     2 141 77 2 223  70 139 70 2 209  

Cel: 283 151 3 434 0   311 132 5 443 2     Cel: 297 146 4 443 2   259 141 3 400 0 

2 Obruča František  Vaško Jozef    5 Velek Jiří  Mojžíš Martin 

1 170 80 1 250  41 146 54 5 200     1 143 81 2 224  85 146 63 0 209  

2 142 80 1 222  60 146 57 4 203     2 147 63 1 210  51 147 97 1 244  

Cel: 312 160 2 472 2   292 111 9 403 0     Cel: 290 144 3 434 0   293 160 1 453 2 

3 Staško Miroslav  Mitáček Jiří    6 Axamský Luboš  Chmel Zdeněk 

1 153 54 5 207  35 161 71 2 232     1 137 53 3 190  35 154 52 6 206  

2 141 53 6 194  27 136 66 2 202     2 145 85 3 230  70 132 63 5 195  

Cel: 294 107 11 401 0   297 137 4 434 2     Cel: 282 138 6 420 2   286 115 11 401 0 

Domácí  celkem:   1758 846 29 2604 10     Hosté  celkem:   1738 796 33 2534 6 

 

 

17.kolo 

    Podle očekávání vyhrála Slávia K.Vary v Šabině a její výsledek se téměř blíží zatím nejlepšímu 
výkonu, která zde zahrálo družstvo SKK K.Vary B (2562). Nebylo to ale nic jednoznačného a 
rozhodovalo se až u posledních hráčů.  Hodně se dařilo i Teplé v Jáchymově. Domácí sice 
trochu polevili, ale protože výkon Sokola Teplá je první výsledek hostí přes 2500 kuželek,  
znamená to výrazné vítězství. Zbývajících čtyřech utkáních patří vítězství domácím. Obě 
lomnická družstva hrála doma a nad svými soupeři měla dost navrch. Lomnice A i přes slabší 
výsledek jasně vyhrává nad Chebem C, ale lepší bylo tentokrát Béčko, které svým nejlepším 
domácím výsledkem vysoko vyhrálo nad Chebem D.  Jiskra Aš hraje doma obvykle lépe, přesto jí 
to stačilo na vítězství s družstvem SKK K.Vary B. Nejlepší výsledek kola padl tentokráte 
v K.Varech.  Slovan K.Vary B si udělal velkou radost překonáním domácího rekordu tohoto 
ročníku a i když se Jiskra Aš B hodně snažila, bylo z toho vítězství domácích bez ztráty kytičky, 
neboli s nulou na kontě hostí. 
V tabulce je označen momentální stav sestupů ze soutěže. 
 

Souhrnný přehled výsledků 

JISKRA ŠABINA B -  SLAVIA K.VARY 4:12 2505-2557   09.03. 

TJ LOMNICE A -  LOKO CHEB C 12:4 2394-2296   09.03. 

JISKRA AŠ A -  SKK KARLOVY VARY B 14:2 2516-2474   09.03. 

SLOVAN KARL.VARY B -  JISKRA AŠ B 16:0 2604-2552   09.03. 

TJ LOMNICE B -  LOKO CHEB D 12:4 2423-2187   09.03. 

TJ JÁCHYMOV B -  TJ SOKOL TEPLÁ 4:12 2444-2506   09.03. 

 

 



 JISKRA ŠABINA B 2505 4:12 2557 SLAVIA K.VARY 

 SEIDL František 411 0:2 424 PÁV Jaroslav 
 NOVÝ Jaroslav 424 0:2 437 MITÁČEK Jiří 
 SEIDL Eduard 425 2:0 401 VAŠKO Jozef 
 BRANDL Gerhard (*) 419 0:2 433 CIMBALA Radek 
 BLÁHA Roman 425 2:0 409 CHMEL Zdeněk 
 ČERNÝ Jaromír 401 0:2 453 MOJŽÍŠ Martin 
 
střídání: od 74. hodu: BRANDL Gerhard + BENEŠ Jiří 
rozhodčí: NOVÝ Jaroslav,  
diváků: 5, utkání trvalo: 4:45 

Domácí nezahráli špatně a z vrchní strany jenom  lehce „lízli“ svůj obvyklý domácí průměr.  Po 
pěti hráčích začalo utkání za stavu 4:6  a vynulovaným stavem kuželek téměř znovu a 
rozhodnout museli  oba poslední hráči. Díky dorážce (128:177) byl výrazně lepší Martin Mojžíš a 
Slávia K.Vary si drží naději na postupovou možnost. 

 

18.kolo 

    Boj o prvenství pokračuje s neztenčenou měrou  a favorité uspěli.  Družstvo SKK K.Vary se 
příliš „nenadřelo“ s družstvem Loko Cheb D, i když v úvodu měli domácí dost „bobky“. Hosté je 
dost výrazně a nečekaně „školili“ v dorážce, až se jim z kožichu prášilo. Lomnice A doma narazila 
na Sokol Teplá a bylo se na co koukat. Domácí si vytvořili svůj nový rekord tohoto ročníku a to 
výrazným rozdílem  58 kuželek. I hosté zahráli nečekaně dobře a  Lomnice by při svých 
obvyklých výsledcích  byla bita jako žito.Nejvyšší vítězství tohoto kola je na kontě Slávie Karlovy 
Vary. Hostujícímu Jáchymovu se nějak nedařilo a prohrálo 172 kuželek.V Chebu hrála domácí 
Lokomotiva C s Lomnicí B a k vítězství hostí nebylo daleko. Výkon hráče 357 kuželek je ale 
v Chebu neobvykle nízký a „povedl“ se zde zatím jedinému hráči.  V Aši A hrál Slovan K.Vary B a 
jakýsi sen hostí o případném úspěchu dost brzy vyprchal. Domácím přitom stačilo hrát jenom do 
plných, ale dorážka i méně chyb je na straně Slovanu.V domácím prostředí prohrála jenom 
Šabina B. Z pohledu domácích to bylo hodně smolné utkání. Jejich domácí průměr je 2502 
kuželek, tentokrát ale hluboko nedosáhli ani na 2400 kuželek a byly to body darované Aši B 
s velkou poklonou.Z pohledu na tabulku je jasné, že díky předehranému utkání je na čele 
Lomnice A. S ohledem na počet utkání je ale patrné, že vlastně vede Jiskra Aš A před Slávií 
Karl.Vary.  Jiskra Aš A to ale bude mít trochu složité v závěru soutěže, kde v posledních kolech 
narazí na Slávii (doma) a v posledním kole jede do Lomnice A.  Konec soutěže tedy může být 
dost zamotaný. 

  

Souhrnný přehled výsledků 

JISKRA ŠABINA B -  JISKRA AŠ B 4:12 2377-2440   16.03. 

SKK KARLOVY VARY B -  LOKO CHEB D 12:4 2527-2392   16.03. 

TJ LOMNICE A -  TJ SOKOL TEPLÁ 12:4 2508-2467   16.03. 

SLAVIA K.VARY -  TJ JÁCHYMOV B 14:2 2396-2223   16.03. 

LOKO CHEB C -  TJ LOMNICE B 11:5 2561-2504   16.03. 

JISKRA AŠ A -  SLOVAN KARL.VARY B 12:4 2508-2470   16.03. 

 

 

 SLAVIA K.VARY 2396 14:2 2223 TJ JÁCHYMOV B 

 PÁV Jaroslav 410 2:0 317 MAXA Vladimír 
 CHMEL Zdeněk 385 2:0 355 KRATOCHVÍL Luboš 
 VAŠKO Jozef 392 2:0 384 ŽIVNÝ František 
 MITÁČEK Jiří 433 2:0 395 BEZOUŠKA Martin 
 CIMBALA Radek 383 2:0 378 KUCHAŘ Martin 
 MOJŽÍŠ Martin 393 0:2 394 ŠEDA Jiří 
 
 



rozhodčí: ČERNOHOUS Vladimír 
diváků: 5, utkání trvalo: 4:30 

Povinné vítězství Slávie pokud ještě chtějí pomýšlet na postup do divize. Zápas Slávii výborně 
rozjel Jarda Páv, který svému soupeři Vláďovi Maxovi nadělil skoro stovku v rozdílu v kuželkách. 
Přitom první plné tomu nic nenaznačovaly. Jarda stáhnul ztrátu až v posledních pěti hodech do 
plných, když se mu povedlo shodit 39 kuželek. Tím nejenom že rychle smazal svou dosavadní 
ztrátu a navíc ještě i odskočil svému soupeři. Rozhodla jako vždy dorážka. V ní Jarda nedal 
svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na zvrat. Nutno ale dodat, že Vláďa dneska nebyl ve své 
kůži. O tom svědčí 20 chyb v dorážce, díky čemuž dohromady nedal ani 70 kuželek. Tady ztratil 
veškeré naděje na dobrý výsledek a daroval Jardovi body doslova na zlatém podnose. Když k 
tomu připočteme i hodně slabé druhé plné, nelze se divit vysokému závěrečnému rozdílu v 
kuželkách mezi hráči, jenž činil propastných 93 kuželek. Druzí nastoupili Zdeněk Chmel a Luboš 
Kratochvíl.Také tady bylo poměrně rychle rozhodnuto. Hostujícímu hráči dlouho trvalo než se na 
dráze našel a toho po chvíli zastřelování rychle využívá domácí hráč. Po půlce vede o 31 kuželek 
a tento rozdíl si i přes zlepšení Luboše na druhé dráze v poklidu udržel až do konce. Opět o 
hodně lepší hrou v dorážce.Třetí si zahráli Pepa Vaško a Franta Živný. Domácímu hráči vůbec na 
rozdíl od svých spoluhráčů nevychází první dráha. Spousta špatných hodů zapříčinila, že se 
nedostává ani na dohled 180 kuželkám a vypadalo na pěknou tragédii na své domácí kuželně. 
Naštěstí ani Franta moc nevyužil jeho chyby, takže po půlce vede "jenom" o 15 kuželek. To bylo 
stále hratelné. Na druhé dráze se Pepa ukázal jako úplně jiný hráč. Zklidnil svou hru, začal 
poslouchat rady svých spoluhráčů a najednou to začalo padat samo. Po plných něco málo 
stáhnul z rozdílu v kuželkách a v nastoleném tempu pokračoval i v dorážce. Nepřestal až do 
úplného konce a díky tomu nakonec obrátil vývoj duelu ve svůj prospěch a získává další důležité 
body pro Slávii. Čtvrtá dvojice nastoupila v tomto složení. Za domácí Slávii Jirka Mitáček a 
soupeřem mu byl Martin Bezouška. I tady to bylo vyrovnané pouze do prvních plných. V dorážce 
se poté ukázal velký rozdíl mezi hráči. Zatím co Jirka vůbec nechybuje, tak soupeř se přece 
jenom v dorážce trápí. Martin sice v plných Jirku poráží o 15 kuželek, ale v dorážce mu to domácí 
hráč vrací i s úroky a je v ní lepší o 53 kuželek. Tady byl hlavní rozdíl mezi oběma hráči a tak i 
počtvrté vítězí hráč Slávie. I celkové skóre hrozivě narůstá v neprospěch hostů. Předposlední si 
proti sobě zahráli Radek Cimbala a Martin Kuchař. To byla první až do konce hodně vyrovnaná 
dvojice. Nakonec se ukázal důležitý rozdíl v kuželkách mezi hráči ve prospěch domácích po první 
půlce. Martin sice v závěru hodně zatápěl Radkovi, ale ten s vypětím všech sil malý náskok 
z první dráhy udržel a i on bere body za výhru. Poslední si zahráli Martin Mojžíš a Jirka Šeda. I 
tady jsme viděli nesmírně vyrovnaný duel. Hostující Jirka zahrál výborné plné, při kterých jako 
jediný ze všech dnešních hráčů atakoval třístovku. Domácí Martin zase naopak mohutně 
stahoval rozdíl mezi hráči v dorážce. Nakonec o výhře Jirky rozhodl až poslední hod Martina. Ke 
své smůle sráží pouze dvě kuželky do plných a prohrává tím svůj duel o jedinou kuželku. Hosté 
tak zaplašili hrozbu kanára a uhrávají tak dva pomocné body.  (komentář Vaško J.) 

 

19.kolo 

Přední část tabulky je pořád stejná a rozuzlení stále nepřichází. Přední trojice družstev je 
hodně vyrovnaná a tak nápovědou může být i to, kdo bude hrát ve zbytku soutěže doma či 
venku. 
Kdo s kým v závěrečných kolech o postup. 

(Tučně vyznačené zápasy hrají družstva doma). 

                                     20.kolo  21.kolo  22.kolo 

TJ Lomnice A Lomnice B            Slovan KV B  Jiskra Aš A 

Jiskra Aš A Loko Cheb C            Slavia K.Vary  Lomnice A 

Slávia K.Vary Slovan K.Vary B      Jiskra Aš A  L.Cheb C  

  
V zadní části tabulky má výrazný odstup Loko Cheb D, ale počet skutečně sestupujících družstev 
je stále odkázaný na sestupy z vyšších soutěž (3.KLM, Zpč.divize).V 19.kole se povedlo dvěma 
družstvům vyhrát s nulou a „odskákala“ to právě poslední dvě družstva. Chebské Déčko prohrálo 
doma s Jiskrou Aš B 213 kuželek, trochu příjemnější to bylo v Lomnici B, kde se domácí udrželi 
na rozdílu 119 kuželek, ale Slávia jim přesto udělila Kanára i s klecí. To ale nebyly jediné vysoké 



rozdíly. Lomnické Áčko zahrálo v Jáchymově B hodně slušný výsledek, který je vynesl na téměř 
nejlepší příčku hostů v Jáchymově.  Když k tomu připočteme to, že domácí zahráli překvapivě tak 
slabě, že to ani nikdo z hostů nedokázal, vyplývá z toho prohra domácích o 182 kuželek. 
Poměrně dramaticky probíhalo utkání v Teplé a z pohledu Zápisu je patrné, že hosté se úspěšně  
 
snažili až do úplného konce a získali trochu nečekané body. Nahrál jim k tomu i opakovaně 
nepovedený výsledek domácích pod 400 kuželek, který se již nezdá náhodný. Pěkné utkání se 
hrálo i v Kar.Varech, kde Slovan B až v závěru utkání nechal hostující Lokomotivě Cheb C dvě 
dílčí vítězství, i když po pěkných výsledcích.Jiskra Aš A si udržela šanci na vítězství v soutěži 
pěkným domácím výsledkem proti družstvu Šabiny. Té se v posledních utkáních příliš nedaří a tři 
výsledky hostů pod 400 kuželek jsou v Aši neobvyklé.  
 

Souhrnný přehled výsledků 

JISKRA AŠ A -  JISKRA ŠABINA B 12:4 2549-2418   23.03. 

SLOVAN KARL.VARY B -  LOKO CHEB C 12:4 2658-2564   23.03. 

TJ LOMNICE B -  SLAVIA K.VARY 0:16 2414-2533   23.03. 

TJ JÁCHYMOV B -  TJ LOMNICE A 2:14 2321-2503   23.03. 

TJ SOKOL TEPLÁ -  SKK KARLOVY VARY B 4:12 2553-2572   23.03. 

LOKO CHEB D -  JISKRA AŠ B 0:16 2353-2566   23.03. 

 

 

 TJ LOMNICE B 2414 0:16 2533 SLAVIA K.VARY 

 SLAVÍK Hanuš 396 0:2 404 ČERNOHOUS Vladimír 
 ŠTURSOVÁ Tereza 407 0:2 443 PÁV Jaroslav 
 ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf 413 0:2 417 VAŠKO Jozef 
 JANDA Petr 402 0:2 431 CIMBALA Radek 
 OPITZ Roman 397 0:2 408 CHMEL Zdeněk 
 FLEJŠAR Jiří 399 0:2 430 MOJŽÍŠ Martin 
 
 
rozhodčí: SLAVÍK Hanuš 
diváků: 4, utkání trvalo: 4:48 

 
Domácí družstvo připomíná "lazaret" - hned tři hráči se soupisky jsou zranění či nemocní. 
Tentokrát oba náhradníci z Déčka všechny zbývající  kmenové hráče zastínili a dosáhli nejlepší 
výkony. Lomnice B zahrála nebývale vyrovnaně (celé družstvo v 17 bodech) a dobře a dosáhla 
svůj druhý nejlepší domácí výkon sezóny. Přesto dostala kanára. Z toho plyne, že její soupeř 
musel zahrát na lomnických drahách výtečně. Slavii Karlovy Vary se v Lomnici daří, v tomto 
utkání si věřila a zahrála výborně - 2533. I lomnické Áčko pokořilo 2500 bodů jen jednou, a to o 
pouhých 8 bodů. Slavia to tedy umí v Lomnici z našeho kraje nejlépe. Domácí neměli moc šancí 
na zisk bodů. V první dvojici měl v souboji čulibrků jakou takou šanci Hanuš Slavík, ale Vláďa 
Černohous jeho tlak odrazil zejména díky dvěma hodovkám v Dorážce. Nejlepší výkon utkání 
předvedl exlomnický Jarda Páv, který pěknou a vyrovnanou hrou zahrál 443, s jedinou chybou v 
předposledním hodu. Jeho soupeřka Tereza Štursová statečně odolávala a nakonec byla druhá 
nejlepší v domácím družstvu. Nejblíže bodům byli domácí ve třetí dvojici, ve které hrál nejlepší 
domácí hráč utkání Ruda Štěpanovský. Svému soupeři Jozefu Vaškovi podlehl o pouhé 4 body. 
Ale na takto těsný duel to nevypadalo. Pepa hrál výborně a vysoko vedl, ztratil se až na 
závěrečné Dorážce. Ve čtvrté dvojici Petr Janda zcela tápal v Plných, ale nejlepší domácí 
Dorážkou nakonec těsně přelezl kopec. Ovšem Radek Cimbala byl někde úplně jinde. Dvěma 
největším domácí oporám se v závěru tentokrát moc nedařilo a Roman Opitz i Jirka Flejšar 
skončili těsně pod kopcem. Roman měl šanci na body, po prohrané půlce notně stahoval, ale 
Zdeněk Chmel to ustál a připsal další body. Finišman a kapitán hostí Martin Mojžíš na závěr 
korunoval výtečný výkon svého týmu bezchybnou hrou a přesto, že měl na první půlce dva 
"čestíky", dosáhl společně s Jardou Pávem nejlepší Dorážky utkání - 151.  
(Hanuš Slavík). 

 



Tabulka: 

 1. TJ Lomnice A 20 15 1 4 193:127 2480 31 
 2. Jiskra Aš A 19 15 0 4 201:103 2446 30 

 3. Slavia K.Vary  19 13 2 4 205:99 2504 28 
 4. TJ Sokol Teplá  19 10 1 8 160:144 2479 21 
 5. Jiskra Šabina B 19 9 1 9 160:144 2478 19 
 6. Loko Cheb C 19 9 1 9 155:149 2429 19 
 7. Slovan Karl.Vary B 19 9 1 9 147:157 2463 19 
 8. Jiskra Aš B 19 8 2 9 154:150 2462 18 
 9. TJ Jáchymov B 19 9 0 10 146:158 2404 18 
10. SKK Karlovy Vary B 19 7 2 10 137:167 2471 16 
11. TJ Lomnice B 20 3 1 16 109:211 2416 7 
12. Loko Cheb D 19 1 2 16 73:231 2354 4 
 

Celkové pořadí jednotlivců  (Slavie) 

     jméno hráče                                                   družstvo                                      celkem            plné        dorážka      chyby    poměr kuž.   maximum 

  
 2.PÁV Jaroslav Sl. K.Vary  437,3 295,2 142,1 3,0       8 / 8  (485) 
 5.MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary  428,1 286,4 141,7 4,1       8 / 8  (465) 
 7.MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary  425,3 291,8 133,6 4,4       8 / 8  (446) 
14.CIMBALA Radek Sl. K.Vary  419,2 287,8 131,4 5,2       8 / 8  (443) 

53. CHMEL Zdeněk                         Sl. K.Vary            404,7 279,2 125,5    7,4        7 / 8  (424) 

61. VAŠKO Jozef                                 Sl. K.Vary            397,5 281,4 116,0 8,9        8 / 8  (442)  

ČERNOHOUS Vladimír            Sl. K.Vary            395,9 277,9 118,0 9,6 2 / 8  (404) 

 

DROBNÁ VŠEOBECNÁ PŘIPOMENUTÍ  

Opět je na řadě jedno téma, se kterým si někteří rozhodčí často neví rady (mnohdy ani 
v zájmu svého klidu nechtějí) a je které je dost výrazně pod rozlišovací schopnosti vedoucích 
družstev. Přestože to bylo opakovaně a detailně rozebíráno, připomeneme to znovu, protože 
někteří účastníci by mohli z neznalosti nepříjemně narazit.  Jedná se opět o zahájení utkání, 
tentokrát z pozice registračních průkazů. (uvedeno zkráceně). 

Vedoucí družstva je povinen předložit rozhodčímu úplnou sestavu družstva a 

registrační průkazy všech hráčů uvedených v sestavě. 

Je pravda, že úvodu se musí zúčastnit alespoň pět hráčů uvedených v sestavě. To ale 

neznamená, že stačí jenom pět registračních průkazů !!  V tomto případě rozhodčí prohlásí, že 

není schopen zkontrolovat náležitosti všech hráčů a důsledek je ten, že družstvo bude startovat 

jenom v pěti hráčích. 

S tím souvisí ještě další problém. Pokud by došlo k tomu, že se v průběhu utkání objeví nějaký 

náhradník s reg.průkazem, může sice dojít ke střídání, ale jenom konkrétního hráče sestavy a 

není možná  náhrada za volné místo v sestavě.  

REKAPITULACE – pokud v úvodu družstvo předloží jenom pět registračních průkazů, samo se 

postavilo do role, že utkání bude hrát jenom v pěti hráčích. Nezmění na tom nic ani dodatečný 

příchod případného náhradníka s platným registračním průkazem. 

Pokud se chce někdo seznámit s detaily a oficielním zdůvodněním, odkazuji na VÝKLAD STP 

01/2009, který je uveřejněn na www.kuzelky.cz. 

 

 

 



DROBNÁ VŠEOBECNÁ PŘIPOMENUTÍ  

V posledních kolech se poměrně zhoršila morálka v úrovni vyplňování a odesílání Zápisů o 
utkání – Zápis je odeslán opožděně, není vyplněn na všech místech druhé strany, chybně 
uvedená registrační čísla atd.  Nikdo není neomylný a chybička se může vloudit. V případě 
opakování je ale na řadě postih, který tentokrát potká Lokomotivu Cheb. 
Po chybně vyplněném zápisu z minulého  kola (viz Zpravodaj č.16), byl Zápis o utkání 17.kola 
(Cheb A – Hazlov B)  odeslán opožděně až v neděli a oddíl se připojí ke společné pokladně 
částkou 200,-Kč, kterou zaplatí na účet řídícího svazu do 15.3.2013.  Způsob platby je stejný jako 
úhrada startovného za účast družstva v soutěži – viz Rozpis soutěže. 

Určité nedostatky se objevují i u rozhodčích, kteří tolerují téměř vše.  Není to neznalost, ale 
laciná benevolence k plnění povinností. Není přece možné, aby domácí rozhodčí „přehlédl“, že 
hráči nemají na nástupu řádný sportovní úbor, případně to, že se tam stavějí hráči, kteří zde 
nemají vůbec co dělat.  Proto alespoň krátké (byť zkrácené) připomenutí „obyčejných“ povinností 
: 

Za řádný nástup družstev se považuje, nastoupí li nejméně pět hráčů z každého šestičlenného 
družstva, kteří splňují všechny podmínky pro povolení startu a zároveň: 

a) jsou uvedeni na sestavě družstva - u zahajovacího nástupu 
b) nastoupili v utkání – u závěrečného nástupu. 

U závěrečného nástupu platí, že rozhodčí na rozdíl od úvodu MŮŽE tolerovat otevřenou obuv 
(pantofle), jinak platí stejný řádný sportovní úbor jako na úvodním nástupu. Každá odlišná 
činnost je pro rozhodčího nedůstojná a rozhodčího si jí nesmí v zájmu STP i své pověsti vůbec 
dovolit.  

 


