
Zpráva ze seminářů rozhodčích 

Praha 31.8.2012 

Olomouc 1.9.2013 

 

Úvod: 

 omluva za pozdní poslání pozvánky a komplikace při sestavování delegací – Alžběta 

Harcová 

 prosba: 

 zasílat požadavky na delegace na jarní část sezóny – nejpozději do začátku prosince 

 nebudou-li požadavky zaslány, beru to jako „můžu kdykoliv cokoliv“ 

 posílat mi nebo KR o případných problémech při zápase okamžitě – př. Poznámka 

do zápisu o utkání 

 posílat podněty ke změnám 

Hodnocení loňského ročníku 

 vesměs kladné 

 záporné ohlasy: 

 špatné ustrojení rozhodčích 

 nepřítomnost rozhodčího při zápase (v baru atd.) 

 neznalost pravidel a následná nejistota rozhodčího 

 aféra „Mistřín“ 

Body k projednání 

 a) cvičný hod bez koule 

 nebrat jako přestupek ani v rozcvičce ani při hře – nejedná se o nesportovní chování 

 na doporučení VV budu kontaktovat hlavního rozhodčího NBC a zjišťovat na jakém 

základě oni považují za přestupek 

b) pomůcka k utírání podrážky bot 

 pokud je k dispozici pomůcka k utírání bot od pořadatelů, hráč se sám rozhodne, zda 

ji využije nebo použije vlastní, případně nepoužije žádnou 

 pomůcka musí být vždy umístěna v hracím prostoru (v jednom ze zadních rohů 

rozběžiště) 

 utírání bot musí vždy probíhat v hracím prostoru, hráč nesmí přešlapovat za 

ohraničení hracího prostoru. Pokud tak učiní, jedná se o opuštění hracího prostoru s 

následným potrestáním příslušnou kartou 

 pokud není pomůcka k dispozici, může hráč použít svou vlastní nebo požádat 

rozhodčího o nějakou erární 

c)bosý hod 

 v 1. případě provedení bosého hodu rozhodčí hráče upozorní, při následném 

provedení bosého hodu je okamžitě udělena příslušná karta 

 nutno velmi přísně posuzovat již od kategorií dorostu 

d)opakované padání kuželky 

 pokud při stavění kuželek opakovaně kuželka padá, je nutné posoudit, zda-li se 

nejdená o poruchu, v tomto případě dá rozhodčí pokyn k zastavení hry a současně i 

zastavení čau. 

 Při nepravidelném a ojedinělém spadnutí kuželky rozhodčí čas nezastavuje 

e) mistrovství ČR 

 v rozpise nebo ve výkladu pravidel upravit, pokud z kvalifikace postupuje do finále 24 

hráčů a hráči na 24. a 25. místě mají shodný výkon (plné, dorážka, chyby) tzn. Jedná se 

o dělené místo, tak se tato situace bude řešit losem  bude v rozpise 

 medailové pozice nechat dělené 

 

 nastavování totalizátorů ve finále před posledním setem je zbytečné narušování 



plynulosti hry 

 oblečení hráčů na MČR – jednotlivci – vyžadovat start v dresu mateřského klubu již ve 

všech stupních 

 dvojice – vyžadovat stejný dres dvojice 

 povinné ozvučení kuželny nevyžadovat – pouze možno doporučit 

 

 f) čekání na vlastní kouli 

 nebrat jako přestupek 

 na doporučení VV budu kontaktovat hlavního rozhodčího NBC a zjišťovat na jakém 

základě oni považují za přestupek 

 pokud hráč postává u zásobníků koulí, upozornit, že se jedná o nesportovní chování 

 

 g) podávání rukou při nástupu – tzv. Kolečko 

 zrušit 

 vrátit se k původnímu 

 hráči si podají ruce naproti sobě a vedoucí družstev (případně nejbližší hráči 

rozhodčímu) podají ruku rozhodčímu 

 určitě vyžadovat jednotné ustrojení na nástup  

h) razítko na pasu ke kouli 

 pro rozhodčího není až tak podstatné jako souhlasící jméno hráče a shodující se čísla 

koulí a pasů 

 doporučení pro TK – buď z pasu odstranit slovo „razítko“ nebo správcem stanovit 

jen toho, kdo má razítko 

 doporučení na web ČKA umístit seznam správců pasů i s z razítkem a navíc také 

seznam hráčů s čísly koulí a pasů a datem vydání pasu – možnost kontrolovat nutnou 

tříletou rekolaudaci koulí 

i) rozhodčí musí být přítomen při hře i v době rozcvičení 

 doba rozcvičení je snad jedinou možností, kdy si rozhodčí může odskočit a nemůže 

se nic moc stát – jen snad zamotání kuželek 

j)hodnocení oddílů rozhodčími 

 určitě NE 

 doporučení rozhodčím – jakkýkoliv problém zaznamenávat do zápisu o utkání a 

poslat info také přímo mě nebo KR 

k)doplnění pravidel článek 25 odst. a) 

 kuželky poražené koulí odraženou od bočního mantinelu nebo koulí, která se vrátila 

na dráhu ze žlábku 

 všem rozhodčím jasné, ale doplnění znění pravidel není na škodu 

l) věk rozhodčích 

 - možnost určitě věkové hranice pro rozhodčí???? 

 prosba na rozhodčí – pokud víte o rozhodčím, který již není schopen „pískat“ prosím 

upozorněte mě na něho – dále budu řešit individuálně 

m) nutnost mít ligového rozhodčího pro oddíly 

 na VV navržena povinnost pro ligové oddíly mít domluveného ligového rozhodčího 

nebo mít svého vlastního 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVĚR: 

 berte probrané body jako doporučení a vnášejte je do praxe 

 zasílejte požadavky na delegace na jarní část sezony 

 kontaktujte mne v případě jakkýchkoliv problémů  

 upozorňujte mne na rozhodčí nezvládající svou funkci 

 prosím vaše vyjádření k bodu m – nutnost mít ligového rozhodčího 

 pokud jsem něco zapoměla, tak mě kontaktujte  

 kontaktuje mne i v případě, že máte zájem o trička pro rozhodčí 

 

Všem zúčastněným děkuji za účast a diskuzi a přeji Vám klidnou podzimní část sezony!!!! 

 

    Alžběta Harcová 

    předsedkyně komise rozhodčích 


