
SOUTĚŽE MLÁDEŽE  
 
   
 V následujících řádcích Vám předkládáme pracovní verzi úpravy všech 
mládežnických soutěží, které by měly vstoupit v platnost v příštím ročníku 2011 – 2012. 
Některé věci bychom rádi vyzkoušeli již v sezóně letošní. Jsme si vědomi, že nikdy se 
nezavděčíme všem, že nikdy nebudou  spokojeni všichni. Naše modely vycházejí : 
 

a) ze současné situace v mládežnických soutěžích (finanční i personální) 
b) z nových disciplín, které se hrají na MS 
c) z potřeby alespoň trochu eliminovat jednostrannou zátěž u 

nejmladších 
d) v neposlední řadě z nutnosti vrátit vrcholným dorosteneckým soutěžím 

punc kvality a prestiže 
e) ze situace, kdy znovuvytvoření II. lig dorostu je naprosto nereálné 

 
 
 Tento návrh je určen k posouzení široké kuželkářské veřejnosti, především pak všem 
trenérům, kteří s mládeží pracují. Byli bychom velice rádi, aby diskuse vedená nad 
jednotlivými body byla konstruktivní, věcná a vedená „s celorepublikovým nadhledem“, 
nikoliv jen zájmy vlastního oddílu nebo klubu. Očekáváme rovněž, že budete nejen „bourat“, 
ale zároveň také „stavět“. Ke každé změně jsme se snažili napsat i odůvodnění, proč by to tak 
mělo být. K dlouhodobé soutěži mládeže předkládáme dva rovnoprávné návrhy jak by mohly 
soutěže od příštího ročníku vypadat..  
 A ještě jedna připomínka – tento materiál je pracovní a otevřený veškerým návrhům a 
škrtům. Nicméně bychom Vás rádi poprosili, abyste se nad všemi návrhy zamysleli a neškrtali 
je jen proto, že na první pohled jsou špatné a nebo by narušily zajetý stereotyp.  
 
 Celou diskusi bychom rádi uzavřeli do 10. prosince 2010 tak, abychom mohli 
nejčastější připomínky a návrhy zapracovat a již konkrétní podobu předložit trenérům a 
veřejnosti na Vánočním turnaji dorostu. 
 

POHÁR MLADÝCH NAD ĚJÍ  
 
Zde by mělo dojít k nejmenším změnám, protože soutěže fungují dobře. Vycházeli jsme ze 
zkušeností kolegů z Německa a Polska a navrhujeme tuto drobnou změnu : 
 

Kategorie 10 – 12 let + 13 – 14 let 
 

 K tradiční disciplíně 60 hs zařadit i druhou disciplínu – skok přes švihadlo po dobu 1 
minuty  
Praktické provedení – vždy po ukončení svého „kuželkářského“ startu přímo na dráze 
Hodnocení – úplně stejné, jako v kuželkářském náhozu – pouze počet bodů by byl na úrovni 
poloviny bodů za kuželky 
Rozhodčí – počet přeskoků by počítali zapisovatelé, kteří by měli být přítomni. Pokud by 
přítomni nebyli, počítali by trenéři, kteří by si vyměnili dráhy 
Tabulka hodnocení – v případě, že by toto bylo odsouhlaseno lze použít tabulky „odznaků 
zdatnosti“ (drobně upravenou) pro danou kategorii 



Odůvodnění :  a) švihadlo je skladné a dá se s ním trénovat kdekoliv a kdykoliv,  
   včetně malých prostorů kterékoliv kuželny 
   b) alespoň částečně toto cvičení kompenzuje jednostrannou zátěž  
   z tréninku kuželek 
   c) skoky přes švihadlo vyžadují : soustředění, přesnost provedení, 
   obratnost, koordinaci i fyzickou kondici – tedy vše, co ke kuželkám 
   potřebujeme 
   d) účelné a finančně naprosto dostupné pro všechny 
 
OTÁZKA :?!? 
Jsou dvě možnosti : a) body za přeskok sčítat s body za hru do celkového pořadí 
   b) body sčítat a použít je jako první pomocné kritérium při stejném 
   počtu bodů (místo dosavadního průměru kuželek) 
 
 

DOROSTENECKÉ SOUTĚŽE 
 

VARIANTA  „A“  
 
Od sezóny 2011 – 2012 zavést jednotnou soutěž dorostu bez omezení pro věkovou kategorii 
13 – 18 let. První kolo nechat hrací dny na krajích, od druhého kola hrací den – neděle. 
 

1.kolo 
 
 Odehrát kompletně v krajích do 31.12. Navrhnout krajům vytvořit  elitní skupinu 
(název zatím není nutný) osmi družstev – v tom případě odehrát 8 turnajů (u každého 
účastníka). Po všech turnajích vyhlásit „Mistra kraje“, který by postupoval do celostátního 
kola. Pokud by v kraji hrály skupiny dvě, bylo by nutné odehrát nástavbu o umístění (1. s 1., 
2. s 2. atd.). Na jaře odehrát krajské soutěže jako „Krajský pohár“ bez účasti vítěze základní 
části. Vítěz jarní části by se stal „Vítězem krajského poháru“ 
 Poznámka : toto je samozřejmě návrh krajům – pokud by chtěly svoje soutěže organizovat 
jinak, tak jim do toho ČKA zasahovat rozhodně nebude.  
 

2.kolo 
 
Vítězové krajů (14) + 2 družstva z 2. míst (z krajů, jejichž družstva se umístila v sezóně 2010 
– 2011 na 1., resp. 2. místě) se rozdělí do 2 skupin takto : 
 
Skupina 1      Skupina 2 
Karlovarský kraj     Královéhradecký kraj 
Plzeňský kraj      Pardubický kraj 
Ústecký kraj      Olomoucký kraj 
Středočeský kraj     Moravskoslezský kraj 
Praha       Zlínský kraj 
Jihočeský kraj      Vysočina 
Liberecký kraj      Jihomoravský kraj 
+ 1 družstvo z 2. míst     + 1 družstvo z 2. míst 
 



(Poznámka : pokud by obě družstva z 2. míst patřila do jedné skupiny, rozhodne o jejich 
zařazení do skupin 1 + 1 STK ČKA) 
 
V každé skupině se odehraje 8 turnajů – u každého účastníka jeden. Podmínkou je 
čtyřdráha. 
Disciplína :   3 x 120 hs na součet 
Způsob hry :  nejprve odehrají všichni 1. hráči, atd. 
Hodnocení :  1. místo  10 bodů 
   2. místo  8 bodů 
   3. místo  6 bodů 
   4. místo 5 bodů 
   5. místo 4 body 
   6. místo 3 body 
   7. místo 2 body 
   8. místo 1 bod 
 nedostavení se k turnaji - 3 body + postih dle DŘ 
 
Doba hry :  24 hráčů v disciplíně 120 hs = cca 6 hodin hry 
Pořadí :  Počet bodů, průměr, atd. 
 

3.kolo 
 
Družstva na 1. – 4. místě postupují do play off a odehrají dva zápasy  doma – venku 
vyřazovacím způsobem. Hrají : 1. z jedné skupiny se 4. ze druhé skupiny, 2. z jedné skupiny 
se 3. z druhé skupiny, atd. Začíná se vždy na dráze hůře umístěného družstva. O postupujícím 
rozhodují stejné faktory, jako v poháru ČKA. 
Vítězové (4 družstva) postupují do finále. Poražení (4 družstva) odehrají jeden turnaj na 
neutrální kuželně o konečné 5. – 8. místo. 
 
Družstva na 5.-6. místech v základních skupinách (celkem 4 družstva) odehrají jeden 
turnaj na neutrální kuželně o celkové 9. -12. místo. 
 
Družstva na 7.-8. místech v základních skupinách (celkem 4 družstva) odehrají jeden 
turnaj na neutrální kuželně o celkové 13. -16. místo. 
(Poznámka – zde je možné uskutečnit pouze jeden turnaj pro všech 8 družstev o celkové 9.-
16. místo ) 
 

Finále 
 
Se uskuteční na neutrální kuželně stejným způsobem, jako finále Poháru ČKA. V sobotu se 
utkají družstva v semifinále (2 utkání), v neděli pak utkání o 3. místo a finále o titul „Mistr 
ČR“  pro daný rok. V semifinále se vylosuje, kdo bude hrát s kým. Obě semifinále se hrají 
zároveň, stejně tak, jako finále a utkání o 3. místo. Hraje se 3 x 120 hs bodovým systémem 
(na dráhy) 
 
Odůvodnění :  a) až do 3. kola jsou dojezdové vzdálenosti relativně malé – finanční 
   úspora 
   b) Mistrem ČR se stane relativně vždy nejlepší družstvo daného 
    soutěžního ročníku 



   c) když mohou hrát i smíšená družstva, odpadne problém s malým 
   počtem hráčů v dané kategorii 
 
 

VARIANTA „B“  
 

Tato verze předpokládá dlouhodobý charakter nejvyšší soutěže družstev. Je dostatečně 
pružná a lze ji přizpůsobit nejrůznějším změnám podmínek. Předpokládá, že v soutěži hrají 
společně chlapci i děvčata v tříčlenných družstvech. 
Jsme si vědomi, že ochota hrát soutěže družstev dorostu leží především na samotným 
účastnících, tedy oddílech a jejich funkcionářích. Měli by tedy mít možnost rozhodnout, jaký 
systém preferují. Proto překládáme i zcela rozdílnou variantu. 
Vrátit se k modelu soutěžního ročníku 2006-2007 je v dnešní době nereálné, neboť ani 
stávající členská základna v potřebných věkových kategoriích není veliká. Do soutěží 
družstev dorostu je v současnosti zapojeno 105 družstev hrajících tzv. druhou ligu. Zhruba 20 
dalších družstev hraje nižší soutěže mistrovské či nemistrovské určené zejména pro 
začátečníky. I tyto skutečnosti je třeba brát v potaz. 

JAK ZA ČÍT... 

 Pro soutěžní ročník 2011-2012 sehrát po skončení soutěžního ročníku 2010-2011 
kvalifikaci o postup do nejvyšší soutěže. Podle zjištěného zájmu oddílů o účast v nejvyšší 
soutěži (nutno oslovit je co nejdříve) stanovit optimální počet kvalifikačních turnajů, např. na 
čtyřech místech. Z těchto turnajů by pak postupoval stanovený počet družstev, který by byl 
závislý na tom, jak bude systém nejvyšší soutěže nastaven, zejména jaký bude počet družstev 
nejvyšší soutěž hrající. 

Pro kvalifikaci konanou na jaře 2011 zcela jistě povolit účast všem družstvům, která mají 
zájem nejvyšší soutěž hrát. Určitě by se to zvládlo organizačně i kapacitně. 
Při síle družstva 3 hráči, disciplině 120 hs, odehraje na čtyřdráze za 9 hodin pohodlně 
12 družstev. K dispozici máme i vícedráhy na Konstruktivě, v Přerově, v Kosmonosích a 
Olomouci. S ohledem na skutečnost, že v současnosti je do soutěží družstev dorostu, chcete-li 
mládeže, zapojeno v celé republice 105 družstev hrajících tzv. druhou ligu, nevidíme v tom 
žádný problém. Pokud je nám známo, dalších cca 20 družstev hraje nižší nebo nějakou 
nemistrovskou soutěž. Ale i kdyby jich bylo víc, tak je v našich silách to zvládnout. 
Kvalifikace by se však měla účastnit pouze ta družstva, která zároveň garantují , že v případě 
postupu, budou nejvyšší soutěž také hrát. A takovou garanci zcela jistě všechna dnes hrající 
družstva nedají. 

Vycházíme z toho, že pro příslušný soutěžní ročník bude s největší pravděpodobností 
zachována věková hranice pro účastníky 13 až 18 let. S ohledem na skutečnost, že se jedná 
o kvalifikaci  na další soutěžní ročník, povolit  start hráčům ve věku 12 až 17 let, pokud by 
se kvalifikace hrála před 1. 7. 2011, což lze předpokládat. Tedy účastníci kvalifikace budou 
věkově odpovídat podmínkám pro nastávající soutěžní ročník.  

Navržený systém kvalifikace, který neomezuje počet družstev z žádného kraje, dává možná 
největší garanci, že postoupí skutečně kvalitní celky bez ohledu na jejich krajskou příslušnost, 
což jiný systém založený např. na postupu pro vítěze kraje či přímo vítěze kraje na 
jednorázové mistrovství republiky zcela jistě nezajistí. 

Dvě, tři, čtyři (může být i jiný) nejlepší družstva soutěžního ročníku 2010-11 by měla 
v případě svého zájmu zajištěnu účast v nejvyšší soutěži přímo bez nutnosti absolvovat 



kvalifikaci . Tento počet je možné opět modifikovat s ohledem na počet skupin nejvyšší 
soutěže. 

JAKÝ SYSTÉM VYBRAT... 

 

Pro představu časové náročnosti uvádíme, že alternativa „A“ počítá s celkem cca 16 
turnaji a 4 utkáními těch nejlepších (8 turnajů v 1. kole, 8 turnajů ve 2. kole, 4 utkání 
dohromady ve 3. kole a finále). První kolo hrané v krajích musí být dohráno nejpozději 
do 31. prosince. V podstatě tedy každé družstvo pojede v průběhu 1. a 2. kola celkem na 
14 jiných než domácích kuželen. Ve 3. kole na jednu cizí kuželnu a následně vítězové 
z 3. kola ve 4. kole na další neutrální kuželnu, kde by se mělo rozhodnout systémem play-
off podobně jako v Poháru ČKA (dvoudenní akce). 
Bezesporu je pozitivní velké množství kuželen, na kterých si tak účastníci zahrají, byť 
v tom prvním kole budou hrát na kuželnách jim známých, tedy v kraji či v rámci dvou 
krajů, podle toho, jak se kde bude 1. kolo organizovat. Jednoduché to budou mít např. 
v Karlovarském a Plzeňském kraji, kde je počet družstev zapojených do soutěže velmi 
nízký. Složitější to bude na Moravě, ve Východních Čechách i na jihu Čech a na 
Vysočině. 

 Prioritou KM je odehrát vrcholnou mládežnickou soutěž na čtyř a více drahách 
a v disciplíně 120 hs, která se hraje na mezinárodním fóru. 

Vlastní bodové hodnocení v rámci turnaje je již jenom otázkou dohody a může být 
modifikováno i tak, aby si např. družstva postupující do další části soutěže, myslím tím např. 
finále, protože s jinou alternativou momentálně nepracuji, s sebou nesla určité ohodnocení za 
umístění, kterého dosáhla v základní části. Tedy finále by se nehrálo tzv. „od nuly“, ale bylo 
by zohledněno i umístění v základní části soutěže. Např. v případě postupu 4 družstev by si 
nejlépe umístěné družstvo neslo do finále 6 bodů, druhé 4 body, třetí 2 body a čtvrté 1 bod (to 
je jenom příklad, který uvádíme k další diskuzi). 

MOŽNÉ HRACÍ SYSTÉMY  

Kvalifikace 3 turnaje v jeden 
termín 

3 turnaje v jeden 
termín 

Počet postupujících z každého turnaje 5 družstev 6 družstev 

Z ročníku 2010–2011 postupuje přímo 5 družstev 6 družstev 

Počet skupin v soutěži 2 3 

Počet družstev ve skupině 10 8 

Celkový počet družstev v soutěži 20 24 

Hraná disciplína 120 hs 120 hs 

Hrací den neděle neděle 

Minimální po čet drah pro turnaj 4 4 

Bodové hodnocení za umístění v turnaji 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
a 1 

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 

Doba trvání turnaje 8 hodin 6 hodin 

Do finále postupuje z každé skupiny 5 družstev 4 družstva 

Body pro družstva postupující do finále 8, 6, 4, 2 a 1 6, 4, 2 a 1 



Organizace finále (o titul mistra republiky) Turnaj e na kuželnách vítězů dvou, resp. tří, 
skupin za účasti 10, resp. 12, družstev nebo 
jeden turnaj na neutrální kuželně 

Bodové hodnocení za umístění ve finále 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
a 1 

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 

Celkový počet hracích dnů max. 13 max. 11 

Komentá ř: 

Počet postupujících z jednotlivých kvalifikačních turnajů lze stanovit různými způsoby. Např. 
podle počtu družstev v jednotlivých turnajích poměrným způsobem. Tedy pokud celkový 
počet postupujících z kvalifikace stanovíme na 15 družstev a v případě tří turnajů bude účast 
15, 10 a 20 družstev, pak by postupovalo 15/45×15, 10/45×15 a 20/45×15 s obvyklým 
způsobem zaokrouhlení na celé číslo tedy 5, 3 a 7 družstev. Lze vymyslet celou řadu dalších 
způsobů. Žádný však nebude zcela objektivní. 

Celkový počet družstev v soutěži by neměl být závratně vysoký. S ohledem na stávající 
zapojení družstev dorostu v soutěžích představuje 24 družstev necelou čtvrtinu, což 
považujeme za ještě únosnou mez. Možná by bylo lepší jenom 20 či 16 družstev ve dvou 
skupinách, ale to je k diskuzi a je to také závislé na zájmu soutěž hrát. 

Navržený systém umožňuje postup skutečně těch kvalitních družstev bez ohledu na jejich 
krajskou příslušnost, tedy nikoliv jenom např. vítěze kraje, jak by tomu bylo v případě jiného 
systému organizace kvalifikačních turnajů. Takže pokud mám v jednom kraji více kvalitních 
celků a v jiném žádný, lze očekávat, že kvalita se v kvalifikaci bezesporu projeví. 

Doba trvání turnaje v obou variantách je určitě únosná včetně započítání doby strávené na 
cestě. I tady lze v případě potřeby přizpůsobit začátek startu. Nebyl by problém stanovit 
časový plán nástupu družstev tak, aby to zohlednilo jejich dojezdové vzdálenosti. 

Alternativa t ří skupin po osmi účastnících má několik výhod(?) oproti dvěma skupinám 
po deseti : 
Dráhy jsou plně obsazeny, zkrátí se o 2 hodiny trvání turnaje, vystačíme s maximálně 
jedenácti hracími dny a je možné družstva lépe rozdělit s ohledem na jejich vzájemnou 
vzdálenost tak, je to praktikováno v případě skupin 3. lig mužů. 
V případě této varianty by také bylo dost termínů na případnou pohárovou soutěž 
jednotlivců dorostenců organizovanou podobným způsobem jako PMN. Nicméně v tom 
případě by to bylo zcela jistě bez finanční podpory ze strany ČKA. Takže by bylo nutné 
nejprve zjistit případný zájem oddílů a potom nastavit celou organizaci soutěže. Pro 
začátek předpokládáme dva turnaje na podzim a dva na jaře na třech místech a vybírat 
startovné pro pořádající oddíl. Určitě by se našlo dost těch, kteří by takovou soutěž rádi 
absolvovali. 
 
 



MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVC Ů 
 

Žáci a žákyně  (maximální počet hráčů 36) 
 
M-ČR uspořádat s následujícím programem : 

Sobota  -soutěž jednotlivců na 120 hs (prvních 16 hráčů 
postupuje do nedělního M-ČR ve sprintu) 

Neděle  - M-ČR jednotlivců ve sprintu na 2 x 20 hs 
sdružených. Hrají 1. ze soboty se 16., 2. s 15., atd. 
Utkání o 3. místo se nehraje, oba poražení 
semifinalisté získávají bronzovou medaili. 

 
Dorostenci a dorostenky (maximální počet 36) 

 
M-ČR uspořádat úplně stejně, jako u žáků. 
 
 

MÁJOVÝ TURNAJ ŽÁK Ů 
 
Program : sobota    - soutěž družstev na 4 x 60 hs 

neděle  - M-ČR tandemů – každý kraj má právo 
nominovat jeden pár. Kraje, které se v sobotu 
umístí na 1. a 2. místě mají právo nasadit páry 
dva – celkem 16  párů – hraje se 2 x 20 hs (finále 
2 x 30 hs a nasazení párů se v sobotu večer 
vylosuje. Utkání o 3. místo se nehraje, oba 
poražení semifinalisté získávají bronzovou 
medaili. 

 
VÁNOČNÍ TURNAJ DOROSTU 

 
 
Program : sobota    - soutěž družstev na 4 x 120 hs 

neděle  - M-ČR tandemů – každý kraj má právo 
nominovat jeden pár. Kraje, které se v sobotu 
umístí na 1. a 2. místě mají právo nasadit páry 
dva – celkem 16  párů – hraje se 2 x 30 hs a 
nasazení párů se v sobotu večer vylosuje. Utkání 
o 3. místo se nehraje, oba poražení semifinalisté 
získávají bronzovou medaili. 

   
Odůvodnění : a) zařadíme do oficiálního programu 

i disciplíny, které se nyní již běžně hrají na 
MS, a ve kterých nám „teče do bot“.  

 b) toto zvládneme s minimálním (prakticky 
žádným) nárůstem finančních prostředků 

 c) na MS se hraje soutěž jednotlivců rovněž 
pouze na jeden nához, takže v tom nevidíme 
žádný problém. 



 d) i neděle bude atraktivní pro všechny 
finalisty, když na medaili mohou dosáhnout 
i z posledního postupového místa 

 
Poznámka :  Nominaci párů jak na Vánoční turnaj dorostu, tak 

na Májový turnaj mládeže ponechat vyloženě 
v kompetenci krajů. Je úplně jedno, jestli budou 
tandemy jmenovat nebo si udělají „Krajský 
přebor tandemů“ a nominují nejlepší dva páry. 


