4/2016

10. červen 2016

Úvodem

Nikola Tatoušková se na MS juniorek stala dvojnásobnou světovou šampionkou

Česko patří mezi světovou špičku
Na úvod dovolte drobné shrnutí. Tři
akce, 13 hracích dní a celkem sedm
cenných kovů. Taková je bilance české účasti na letošních vrcholných
akcích konaných v chorvatském Novigradu. Pojďme si ty dva týdny zrekapitulovat.
Světový pohár U18
Otevření kuželny pro šampionát měli
na starosti dorostenci se svým světovým pohárem. Českou republiku reprezentoval vítěz Bevar Cupu — Českého poháru dorostu Jan Vařák z Valtic
a Michaela Dvořáková z Chýnova, která v letošním poháru obsadila druhou
příčku. Jejich prvním vystoupením
byla kvalifikace na finále jednotlivců.
Vařákovi jeho start vůbec nevyšel.
544 jej odsoudilo na poslední dvanáctou příčku. Že jsou čeští kuželkáři
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často jako den a noc poté potvrdila
Dvořáková, která kvalifikaci naopak
opanovala. Jejím 579 kuželkám žádná
ze soupeřek nedokázala čelit.
Ještě týž den odpoledne účastníci
sehráli soutěž dvojic. Vařákovi se povedlo v ní přidat. Zlepšenou dorážkou
svůj výkon dotáhl na 557. Naopak
Dvořáková, byť hrála bezchybně, v dorážce ubrala a bylo z toho 551. Na
osmou příčku nakonec stačil součet
1108 kuželek. Zlato uhráli Slovinci
Tina Hren, Ziga Poznar, kteří zahráli
o 89 kuželek více.
Úterý 17. května patřilo finále jednotlivců. Toho se již účastnila jen Dvořáková. Oproti dvojicím svůj výkon
navýšila a přiblížila se své kvalifikaci. Celkových 568 kuželek stačilo na

Máme za sebou letošní vrcholy sezóny,
takže je na místě si
ten uplynulý ročník
trochu zhodnotit.
Byl to zajímavý rok, a to jak z pohledu
krátkodobého, tak i z dlouhodobého.
Ten první pohled je jednoznačně zacílen na právě skončená mistrovství
světa v Chorvatsku. Česká republika
při nich dokázala příslušnost k širší
světové špičce a také silnou nastupující generaci. Úspěšní junioři nyní mají
možnost stát se lídry reprezentace na
další desetiletí. Zároveň je ale třeba
doplnit, že zvláště mezi ženami je Česko na výsluní již nyní. Z dlouhodobého pohledu byla tato sezóna poslední
„předinterligovou“. Společná soutěž
se Slováky již klepe na dveře, respektive se v její přípravě ladí poslední detaily. Až čas ukáže, jestli to byl krok
správným směrem, nebo naopak slepá
ulička, ze které Česká republika nebude profitovat.

pokračování na str. 2
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Česko patří mezi světovou špičku
pokračování ze str. 1
bramborovou pozici. Medaile ležela
o 24 kuželek výše. Z výhry se v obou
kategoriích radovali reprezentanti
Německa Bianca Zimmermann (607)
a Daniel Barth (662). V rámci poháru
se ještě vyhodnocuje soutěž národů,
která je součtem nejlepšího individuálního výkonu a výsledku z dvojic.
Němci opanovali i tuto soutěž (2453).
Češi skončili šestí (2228).
Mistrovství světa U23
Po úvodní předehře začalo ve středu
mistrovské setkání juniorů. První soutěží tradičně bývá týmové klání juniorek. Ty české letos nebyly úplnými
favoritkami na cenný kov, na rozdíl
od výběru z Brna z roku 2014. O to
příjemněji však mohly překvapit. Úvod
obstarala hvězda loňského MS dorostu Nikola Portyšová. Ve svém startu
předvedla velmi slušné plné a celkově
poměrně dobrý výsledek 560. Dále
nastoupila Natálie Topičová. V dorážce zahrála slušných 188, ale plné se
jí nevyvedly, a tak 549 bylo poměrně
málo. První polovinu zakončovala Iva
Rosendorfová. Její plné byly naopak
byly excelentní, dokonce ze všech hráček nejlepší (405). Bohužel v dorážce
je nedokázala potvrdit, a tak přidala

do českého součtu stejný počet kuželek jako Portyšová. Poté již přišel
čas nejlepší Češky Nikoly Tatouškové. Tahounka Podbrezové sladila obě
složky hry. Předvedla třetí nejlepší
výkon dne (597) a vrátila Česko do
hry o cenný kov. Na páté pozici hrající
Vlasta Kohoutová ovšem svůj den neměla. 540 kuželek nebylo vyloženým
propadákem, ale medaili přeci jen
vzdálilo. Lucie Nevřivová by musela
v poslední rundě zahrát vysoko přes
600. Nakonec jí to dalo 565 kuželek,
což byl druhý nejlepší český výsledek
dne a Nevřivovou těsně protlačil do
závěrečného finále (21.). Celkem tým
porazil 3371 kuželek, což stačilo na
konečné šesté místo. Je nutno podotknout, že páté Slovinsko bylo lepší
jen o dorážku a Srbsko na čtvrté pozici o jedenáct kuželek. Medaile však
ležela již o dost výš. Třetí Němky porazily 3419 kuželek. O zlato svedly úžasný souboj Chorvatsko s Maďarskem.
Domácí hvězda Klara Sedlar mocně
dotahovala maďarský náskok, ke zlatu však nakonec chyběly dvě kuželky.
Maďarky (3460) se radovaly, domácí
smutnily (3458).
Druhý den hráli junioři a zde bylo nutno přiznat, že je česká sestava opravdu
pokračování na str. 3

Výsledky MS
Kombinace — ženy

1.

CRO Ines Maricic

876

2.

HUN Edina Timar

866

3.

SLO Brigita Strelec

861

5.

CZE

Renáta Navrkalová

851

7.

CZE

Hana Wiedermannová 844

19.

CZE

Aneta Cvejnová

795

jednotlivkyně — ženy

1.

CRO Ines Maricic

2.

GER Sina Beisser

3.

CZE

3.

CRO Natasa Ravnic-Gasparini

Aneta Cvejnová

Finále — ženy

Beisser

617 1:3 675

Maricic

Semifinále — ženy

Cvejnová

593 0:4 649

Maricic

Gasparini

567 1:3 631

Beisser

Čtvrtfinále — ženy

Tatoušková

605 2:2 611

Beisser

Cvejnová

594 3:1 571

Andjelkovic

Osmifinále — ženy

Tatoušková

626 3:1 585

Sedlar

Cvejnová

609 4:0 561

Navrkalová

Wiedermannová

606 2:2 654

Maricic

2. kolo — ženy

Juniorská reprezentační výprava České republiky v Novigradu
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Tatoušková

591 2,5:1,5 597

Vilov

Cvejnová

605 3:1 591

Liovic

Navrkalová

639 3:1 537

Poulsen

Wiedermannová

628 2:2 613

Rozsa-Drajko
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Česko patří mezi světovou špičku
pokračování ze str. 2
nabitá a medaile byla skoro povinností. Dnes již ostřílený tým vstoupil
do hry se Zdeňkem Ransdorfem. Ten
se ranní šichty nezalekl a v podstatě
nejlepším výkonem dne (659) rozjel českou jízdu. Na něj navázal Jan
Bína, který udržel Ransdorfovo číslo
do plných, ale v dorážce přeci jen tak
úspěšný nebyl. 609 ovšem nebylo ani
zdaleka propadákem. Na třetím místě
nastoupil Ondřej Topič. Tomu se nedařilo v posledním kontrolním startu.
Přesto zůstal v základní sestavě. Ani
v Chorvatsku to nebylo ono (55 hodů,
273), a tak ho před polovinou střídal
Daniel Neumann. Ve zbytku startu
přidal 302 kuželek, součet tedy 575.
Nyní bylo potřeba opět přidat vyšší výkon. A od toho byl v týmu Michal Pytlík. Výborné plné i dorážka znamenaly
631 kuželek a novou energii do žil
posledních dvou českých hráčů. Jan
Endršt na páté pozici zahrál výbornou dorážku. V plných se však trápil,
a tak z toho bylo „jen“ 606 kuželek.
Před závěrečnou rundou však již byla
medaile téměř jistotou a ve hře byl
i titul světových šampionů. Za Českou
republiku navíc nastupoval nejlepší
hráč domácí ligy Rostislav Gorecký.
Ligový fantom však na první třicítce
zahrál jen 127 a byl střídán. Nahradil
ho Petr Dobeš, který ve zbytku startu
přidal 480 kuželek. Závěrečných 607
dovedlo český tým k 3687 kuželkám.
Tento výkon je jen o čtyři kuželky nižší než český rekord z Bolzana. Ten by
také stačil na zlatou medaili. Český
tým skončil stříbrný o pouhé tři kuželky za vítěznými Srby, kteří špatným
závěrem světový titul jen těsně neprohráli. Naopak o pět kuželek za Čechy
skončili skvěle finišující Němci.
Třetí den o cenné kovy bojovaly tandemy. Česko vyslalo do hry tři dvojice
juniorek a dvě juniorů. Již v prvním
kole skončili Topič s Goreckým a KoKuželkářské listy 4/2016

houtová s Rosendorfovou, potažmo
Linda Lidman s Markétou Ptáčkovou,
tedy týmové náhradnice. Dvojice
Dobeš a Endršt se nejprve na náhlou
smrt prodrala přes rakouskou dvojici,
ovšem bratři Ernjesiové (SRB) byli ve
druhém kole nad jejich síly. Nejlépe
zahrála dvojice Portyšová a Topičová,
která se utkávala pouze s Maďarkami. V prvním kole děvčata vyhrála až
na náhlou smrt. Druhé Maďarky poté
vyprovodila hladce, naopak do třetice
ve čtvrtfinále svým soupeřkám těsně
podlehla. Oba dva tandemové tituly
poté zamířily do Německa.
V Česku populární disciplína smíšených tandemů následovala další den.
Do hry byla nasazena silná dvojice
Bína a Tatoušková. Francouzi v prvním kole nekladli větší odpor. Za to
domácí Chorvati byli v druhém kole
jiným oříškem. Češi uhráli jednu dráhu, ale na náhlou smrt padli 15:12. Ze
zlata se poté radovala rakouská dvojice.
Zbytek dne poté obstaraly sprinty. Ve
hře byly tři Češky. Nevřivová v prvním
kole nestačila na Francouzku. Topičová naopak Slovinku zdolala, ale ve
druhém kole jí stopku vystavila Maďarka. Nejlépe se vedlo Tatouškové,
která hladce zdolala domácí hráčku
a ve druhém kole těsně Rumunku.
Konečnou pro ni bylo čtvrtfinále, kde
stejně jako Nevřivová podlehla Francouzce. Ta tak mohla slavit bronz. Zlato připadlo opět na Německo, když ve
finále Anna Müller zdolala Mirnu Bosak (CRO). O medaili usilovali i tři čeští sprinteři. Neumann hladce prošel
prvním kolem. Druhé uhrál na náhlou
smrt, ale ta jej ve čtvrtfinále již zastavila. Pytlík s Ransdorfem poté ovládli
spodní stranu pavouka. Pytlík postupně porazil Němce, Slováka Kunu
a Chorvata. Ransdorf naopak Černohorce, Slováka Štefančíka a Francouze,
pokračování na str. 4

Výsledky MS
1. Kolo — Kvalifikace — ženy

1.

HUN Edina Timar

653

2.

SLO Eva Sajko

649

3.

SRB Jasmina Andjelkovic

633

6.

CZE Renáta Navrkalová

624

11.

CZE Aneta Cvejnová

614

12.

CZE Nikola Tatoušková

612

23.

CZE Hana Wiedermannová

603

38.

CZE Dana Wiedermannová

586

58.

CZE Markéta Hofmannová

556

Kombinace — muži

1.

SRB Igor Kovacic

949

2.

SRB Vilmos Zavarko

946

3.

CRO Hrvoje Marinovic

910

13.

CZE

Jaroslav Hažva

867

17.

CZE

Pavel Jiroušek

841

jednotlivci — muži

1.

SRB Vilmos Zavarko

2.

HUN Norbert Kiss

3.

SRB Igor Kovacic

3.

CRO Hrvoje Marinovic
Finále — muži

Kiss

657 1,5:2,5 687

Zavarko
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Česko patří mezi světovou špičku
pokračování ze str. 3
aby se oba Češi utkali v semifinále.
Každý vyhrál na jedné dráze, a tak
rozhodovala náhlá smrt. 21:18 ji ovládl Ransdorf, který tak mohl ve finále vyzvat Srba Vojnoviče. Pytlík bral
bronz. Finále bylo rovněž vyrovnané
a opět rozhodovaly poslední tři hody.
V poměru 23:17 byl šťastnější srbský
hráč, který tak slavil zlato. Ransdorf si
na krk pověsil stříbrnou medaili.
A pak už přišel na řadu zlatý hřeb
celého juniorského šampionátu. Finále jednotlivců spojené s kombinací.
Za Česko nejprve startovala Nevřivová. Dařilo se jí hlavně v dorážce.
S 575 kuželkami obsadila 18. příčku.
V posledním náhozu poté nastoupila
Tatoušková. A byl to její den. Díky
skvělému finiši překonala všechny
soupeřky, včetně vedle hrající Němky
Müller (632). Jejích 638 bylo nejvyšším náhozem dne, což jí po právu
přineslo hned dvě zlaté medaile. První
za finále a druhou za kombinaci, kde
dosáhla 1235 kuželek. Dvakrát druhá
skončila Němka Müller a třetí ve finále
Rakušanka Neubauer a v kombinaci
domácí Sedlar.
Dvojí zastoupení mělo Česko i ve finále juniorů. Oba nastoupili ve třetím závěrečném náhozu a na medaili
by potřebovali překonat hranici 660
kuželek. Blíže jí byl jedenáctý Michal
Pytlík s 624 kuželkami. Ransdorfovi se
poslední start na mistrovství nevydařil
zcela dle představ (17. místo, 604).
Bronz získal Slovinec Cerin (663), stříbro a zlato putovalo do Srbska zásluhou Kovačiče (685) a Ernjesiho (717).
Stejná dvojice ovládla i kombinaci
(1361, 1336). Bronz těsně uhájil Němec Rüger za 1290. Ransdorf obsadil
s 1263 kuželkami šestou příčku a Pytlík byl jedenáctý (1255).
Junioři celkem vybojovali pět cenných
kovů, takže šampionát lze hodnotit
jako velmi úspěšný. Medaile a další
Kuželkářské listy 4/2016

Výsledky MS
Semifinále — muži

úspěchy pak Českou republiku posunuly na třetí místo mezi pořadí národů hned za suverénní Srby a Němce.
Mistrovství světa jednotlivců
Kuželkářský festival poté mohl vyvrcholit. Ke slovu se dostala hlavní kategorie, seniorská, a spolu s ní bitvy
o přežití v tradičním pavouku.
Česká republika do hry vyslala šestici žen a čtveřici mužů. Jejich úkolem
bylo nejprve se prokousat dvoudenní
kvalifikací a získat místo mezi nejlepšími 32. Vše hned v úvodu načala
Dana Wiedermannová. Ta obhajovala
brněnské čtvrtfinále, ale kuželna v Novigradu jí příliš nesedla. 586 kuželek
nakonec stačilo jen na 38. místo a nepostup. Hned po ní se do víru šampionátu pustil Jaroslav Hažva a v jeho
podání to bylo výrazně veselejší. Nejlepší výsledek ze všech českých reprezentantů (653) stačil na deváté místo.
Třetí se do hry pustil Milan Svoboda
a spolu s ním hlavní favorit soutěže
Srb Zavarko. Ten sice hodil o pár kuželek více (699), ale Svobodových 628
také stačilo, a to na 29. místo. Na
Svobodu navázala Renáta Navrkalová.
pokračování na str. 5

Kovacic

636 1:3 683

Kiss

Zavarko

683 2:2 658

Marinovic

Osmifinále — muži

Svoboda

628 0:4 653

Kiss

Vícha

641 1:3 671

Zavarko

2. kolo — muži

Hažva

607 2:2 613

Karsai

Svoboda

673 3:1 628

Schmitt

Vícha

668 3:1 608

Weiss

Jiroušek

572 1:3 606

Konopka

1. Kolo — Kvalifikace — muži

1.

SRB Igor Kovacic

704

2.

CRO Hrvoje Marinovic

700

3.

SRB Vilmos Zavarko

699

9.

CZE Jaroslav Hažva

653

19.

CZE Jiří Vícha

642

26.

CZE Pavel Jiroušek

631

29.

CZE Milan Svoboda

628

Reprezentační výprava České republiky na břehu Jadranu
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Česko patří mezi světovou špičku
pokračování ze str. 4
Dokonce se mu výsledkově i výrazně
přiblížila. Mezi ženami 624 stačilo na
šestou příčku. Závěr dne poté obstarala Aneta Cvejnová, která jistým výkonem došla pro 614 kuželek a celkové
jedenácté místo.
Druhý den kvalifikace poté zahájil Jiří
Vícha. Mladý reprezentant se nezalekl prvního startu na dospělém MS,
zahrál 642 a rovněž prošel kvalifikací
(19. místo). Hned po něm hrála Nikola Tatoušková, která zahrála v podobném duchu jako před ní Cvejnová
(612, 12. místo). Jako třetí od konce
se do hry pustila Markéta Hofmanová.
Další debutantce na MS se naopak
nedařilo, zahrála 556, což stačilo na
58. příčku. V předposledním náhozu
celé kvalifikace vstoupil do hry Pavel
Jiroušek. Zahrál slušných 631, což byl
26. nejlepší výkon. A úplně nakonec
se svého startu dočkala i Hana Wiedermannová. Ta se v silné konkurenci
také spíše šetřila. Bylo to z toho 603
a 23. místo.
Konec dne ještě obstaralo první kolo
smíšených tandemů. Hofmanová se
Svobodou v něm na náhlou smrt podlehli Rakušanům. Naopak Tatoušková
s Víchou mohli slavit výhru nad Slováky Němčekem a Klubertovou. Další
den poté těsně uspěli proti druhému
rakouskému páru (12:11 SV). Avšak
stopku jim ve čtvrtfinále vystavili
Němci. Trochu překvapivě se z titulu
radovala rumunská dvojice Dogaru
a Lupu, která ve finále udolala Maďary
Safrany a Karsai.
Trojice žen se následně postavila na
start sprintu. Cvejnová bohužel hned
v úvodu podlehla na náhlou smrt
Srbce. Naopak Navrkalová porazila
německou hvězdu Beisser a Hana
Wiedermannová Rakušanku. Shodou
okolností se obě zbylé Češky utkaly
hned v dalším souboji. Lepší hráčkou
byla Wiedermannová, která postoupiKuželkářské listy 4/2016

la mezi nejlepších osm. To však bylo
i jejím maximem, neboť jí v napínavé
náhlé smrti porazila Francouzka Adler.
Mistryní světa se stala Polka Wlodarczyk. Ve finále jí podlehla Slovinka
Strelec.
Muž měli ve sprintu dvojí zastoupení
a v prvním kole poloviční úspěšnost.
Hažva podlehl Slovinci, naopak Jiroušek přešel přes Černohorce. Další
těsnou bitvu poté vybojoval s Rumunem. V boji o semifinále nedal naději Slovinci, ale nad jeho síly nakonec
byl, stejně jako u Wiedermannové,
Francouz Koell. I tak z toho ale byla
bronzová medaile, první cenný kov
pro Česko. Koell bral stříbro, když ve
finále podlehl Zavarkovi.
Zbytek šampionátu již patřil hlavní
soutěži. Dařilo se zejména dámám,
které byly stoprocentní. Tatoušková
zvítězila po boji 2,5:1,5 na sety. Cvejnová sice 3:1, ale jen o 14 kuželek.
Wiedermannová hrála v poměru 2:2
a 628:613. A konečně Navrkalová vyhrála hladce 3:1 rozdílem 102 kuželek.
Muži uspěli jen na půl. Hned v prvním
kole skončil Hažva 2:2 (607:613) a po
slabším výkonu (572) trochu překvapivě i Jiroušek (1:3). Naopak zlepšení
přinesly výkony Svobody a Víchy (oba
3:1). Naději do dalších bojů ale daly
hlavně jejich celková čísla 673, resp.
668.
Osmifinále však znamenalo konec
i pro ně. Svoboda proti Maďarovi
Kissovi neměl moc šancí na úspěch
(0:4, 628:653). Vícha v souboji se
Zavarkem uhrál i dráhu, ale nakonec
podlehl 3:1 a 671:641. Dál však postoupily dvě české hráčky. Tatoušková neztratila chuť po dvou zlatech
a bez problémů porazila Chorvatku
Sedlar (3:1, 626:585). Cvejnová poté
v sestrovražedném souboji až překvapivě snadno porazila Navrkalovou 4:0
(609:561). Skončila i Wiedermannová,
pokračování na str. 6

Výsledky MS
Sprint — ženy

1.

POL Beata Wlodarczyk

2.

SLO Brigita Strelec

3.

BIH

3.

FRA Gwennaelle Adler

Tatjana Zlojutro

Hana Wiedermannová skončila ve
čtvrtfinále, Renáta Navrkalová v druhém a Aneta Cvejnová v prvním kole.
Sprint — muži

1.

SRB Vilmos Zavarko

2.

FRA Frederic Koell

3.

CZE

3.

SRB Igor Kovacic

Pavel Jiroušek

Jaroslav Hažva skončil v prvním kole.
SMíšené tandemy

1.

ROU Dogaru + Lupu

2.

HUN Safrany + Karsai

3.

AUT Vsetecka + Vsetecka

3.

GER Schneider + Seitz

Nikola Tatoušková + Jiří Vícha skončili
ve čtvrtfinále a Markéta Hofmanová +
Milan Svoboda v prvním kole.
Hodnocení národů

1.

SRB Srbsko

2.

CRO Chorvatsko

3.

ROU Rumunsko

9.

CZE

Česká republika

Celkem bylo na MS hodnoceno 17 reprezentací.
Podrobné výsledky ze všech soutěží
jsou k dispozici na webových stránkách České kuželkářské asociace.
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Česko patří mezi světovou špičku
pokračování ze str. 5
nad jejíž síly byla favorizovaná Chorvatka Maričič (2:2 a 606:654).
Hned po osmifinále následoval boj
o postup do semifinále. Druhý start
v jednom dni už znamenal opravdu
velkou zátěž. Výborně se s ní vypořádala Cvejnová. Srbce Andjelkovič
nedala příliš šancí. Zdolala ji 3:1
(594:571) a mohla slavit postup mezi
nejlepší čtyři. Naopak Tatoušková
skončila těsně před branami semifinále, když ve vyrovnaném souboji 2:2
podlehla v poměru 611:605 Němce
Beisser.
Poslední den celé akce měly boje
vyvrcholit. V semifinále nebyla Cvejnová favoritkou. Domácí Maričič po
celou dobu prokazovala výjimečnou
formu, a tu neztratila ani v závěru
mistrovství. Zvítězila nad Češkou 4:0

Kuželkářské listy 4/2016

(649:593) a mohla se těšit na finálový
duel s Beisser. Cvejnová i tak mohla
oslavovat zisk bronzu. Mezi muži se
do finále dostal Zavarko, kterého vyzval Norbert Kiss. Ženské finále bylo
poměrně jasné. Maričič nikoho nenechala na pochybách, že ona je mistryní. Zvítězila 3:1 a navíc v novém
světovém rekordu 675 kuželek. Mužské finále bylo o něco napínavější, ale
Zavarko měl přeci jen navrch. Svoji
drobnou převahu nakonec dotáhl do
vítězného konce 2,5:1,5 (687:657),
takže mohl slavit druhé zlato.
Jen pár slov ke kombinaci, která se
vytváří součtem nejlepší stodvacítky
a nejlepšího sprintu. Mezi ženami posledním startem vše rozhodla Maričič
(876). Za ní skončila vítězka kvalifikace Maďarka Timar (866) a Slovinka
Strelec (861). Navrkalová obsadila
pátou příčku (851), Wiedermannová

sedmou (844). U mužů to byl opět
srbský double. Zlato však slavil mladý
Kovačič (949), Zavarko byl o tři kuželky zpět. Třetí byl s velkým odstupem
domácí Marinovič (910). Hažva skončil třináctý (867).
Hodnocení národů ovládli Srbové,
před domácími hráči a Rumuny. Češi
skončili devátí, ale se dvěma bronzy.
Vcelku lze české vystoupení hodnotit opravdu kladně. V hlavní kategorii čeští reprezentanti zopakovali
bronz z Brna a druhý ze sprintu byl
také velkým úspěchem. Při hodnocení všech akcí je tak na místě říci, že
Česká republika patří mezi širší světovou špičku. A příští rok to může prokázat na dalších šampionátech, které
se po osmi letech vrátí do německého
Dettenheimu.

Lukáš Dařílek
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KuLiho vysvědčení dospělých

1-

Aneta Cvejnová

Klub: SKK Náchod
Starty na MS: 614, 605, 609, 594,
593, sprint: 1. kolo

Pět vyrovnaných výkonů, ale škoda té
klesající tendence. Každopádně byla
výsledkem bronzová medaile! Aneta
rozhodně zahrála v jednotlivcích to,
co se od ní čekalo. Ve sprintu šla hned
v prvním kole do Sudden Victory, kde
prohrála.

2

Nikola Tatoušková

Klub: ŽP Šport Podbrezová
Starty na MS: 612, 591, 626, 605
tandemy mix: čtvrtf.

Pro Nikolu byl Novigrad i v obou soutěžích mezi dospělými ve znamení
čtvrtfinále, což není špatný výsledek.
V jednotlivcích čtyři kvalitní výkony,
ale konec po těsné prohře o šest kuželek. Ve smíšených tandemech s Jirkou
Víchou z toho po prohraném čtvrtfinále také medaile nebyla.

2

Pavel Jiroušek
Klub: TJ Lok. Česká Třebová
Starty na MS: 631, 572,
sprint: bronz

Jiří Vícha

2-

Jaroslav Hažva

3-

Klub: KSK Union Orth/Donau
Starty na MS: 642, 675, 641,
tandemy mix: čtvrtf.

Klub: SKC Staffelstein
Starty na MS: 653, 607,
sprint: 1. kolo

Nový osobní rekord vytvořený na MS
je ukázkou kvality hráče. V osmifinále pak Jirka předvedl další kvalitní
výkon, na který se v některých jiných
osmifinálových soubojích postupovalo. To by ale jeho soupeřem nesměl
být Vilmos Zavarko.

Tentokrát už se na rozdíl od předchozích dvou MS podařilo Jardovi postoupit z kvalifikace, když se
umístil v první desítce. Pak ale přišel
mnohem méně kvalitní výkon a byla
z toho prohra hned v prvním kole, byť
o pouhých šest kuželek s Maďarem
Karsaiem. Dál se bohužel nedostal ani
ve sprintu, když se rozloučil se soutěží
taky hned v prvním kole.

Renáta Navrkalová
Klub: BSV Voith St. Pölten
Starty na MS: 624, 639, 561,
sprint: 2. kolo

3

Dana Wiedermannová

Výborný výkon v kvalifikaci, ještě lepší v prvním kole vyřazovací fáze, ale
pak vysoká prohra s Anetou Cvejnovou v osmifinále. Ve sprintu Renča
narazila na českou spoluhráčku už
ve druhém kole a s Hankou Wiedermannovou prohrála 2:0. V kombinaci
nejlepší z Češek na 5. místě, k medaili
chybělo 10 kuželek.

Milan Svoboda

Ve sprintu získal jednu ze dvou českých medailí na šampionátu. V jednotlivcích se dokázal v nabité konkurenci kvalifikovat, ale pak přišel velmi
špatný výkon a bylo po nadějích.

Hana Wiedermannová

ný nepovedený hod ve čtvrtfinálovém
rozstřelu.

nový osobní rekord, ale pak konfrontace s pozdějším finalistou Norbertem
Kissem, na kterého už Milan nestačil.
V tandemech s Markétou Hofmanovou
skončili hned v prvním kole.

3

Klub: SKK Raindorf
Starty na MS: 628, 673, 628
tandemy mix: 1. kolo

Postup z kvalifikace, v dalším kole

Klub: BBSV Wien
Starty na MS: 586

4

K postupu z kvalifikace chybělo šest
kuželek, souboj o postup je tvrdý.

Markéta Hofmanová

5

Klub: TJ Sokol Duchcov
Starty na MS: 556,
tandemy mix: 1. kolo

Markétě její start v kvalifikaci jednotlivců nevyšel a umístila se až v závěru
výsledkové listiny. Ani ve smíšených
tandemech si nespravila chuť a s Milanem Svobodou vypadli po rozstřelu
(9:13).

2-

Klub: BBSV Wien
Starty na MS: 603, 628, 606
sprint: čtvrtfinále

Hanka došla mezi jednotlivci do osmifinále, ale tam ji smetla Chorvatka
Ines Maricic (654 kuželek). Ve sprintu
připravil dvojnásobnou světovou šampionku v této disciplíně o medaili jediKuželkářské listy 4/2016

Bronzoví čeští reprezentanti
Pavel Jiroušek (na fotce s trenérem Jaroslavem Slabákem) a Aneta Cvejnová
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KuLiho vysvědčení juniorek
3
Nikola Tatoušková
1 Natálie Topičová
Klub: ŽP Šport Podbrezová
Starty na MS: 597, 638 (zlato),
tandemy mix: čtvrtf.,
sprint: čtvrtfinále

Jedna z největších hvězd šampionátu.
Potvrdila formu z letošní sezóny. Nejlepší z našich v družstvech, pak dvě
čtvrtfinále (dvakrát neúspěšná v Sudden Victory) a nakonec dva tituly
a dvě zlata.

Nikola Portyšová

2-

Klub: KK Slovan Rosice
Starty na MS: 549, tandemy: čtvrtf.,
sprint: 2. kolo

Od Natálie se po dobré ligové sezoně
čekalo určitě víc, než zahrála. Nelepším výsledkem bylo čtvrtfinále v tandemech. Ani u ní asi nebude rozstřel
moc oblíbený, protože jí nevyšel ani
v jednom ze dvou pokusů ve vyřazovacích soutěžích.

Vlasta Kohoutová

5

Klub: SKK Jičín
Starty na MS: 560, tandemy: čtvrtf.

Klub: KK Slavia Praha
Starty na MS: 540, tandemy: 1. kolo

Šla na prvním místě v sestavě a soutěž pro naše družstvo nezačala špatně. V tandemech se s Nikolou Tatouškovou dostala do čtvrtfinále, takže
z toho medaile nebyla. Jen těsně jí
uniklo finále jednotlivkyň.

V družstvech nejhorší výkon z našich
hráček. V tandemech se nám na tomto MS nedařilo a prohra v prvním kole
to jen potvrzuje.

Lucie Nevřivová
Klub: KK Blansko
Starty na MS: 565, 575,
sprint: 1. kolo

3

3

Klub: KK Slovan Rosice
Starty na MS: 560, tandemy: 1. kolo

V družstvech si odbyla svou premiéru
na mistrovství světa slušným výkonem. Jen slabší dorážka jí připravila
o závěrečné finále. V tandemech ale
skončila hned na začátku soutěže
v prvním kole.
Kuželkářské listy 4/2016

Klub: SKK Rokycany
Starty na MS: tandemy: 1. kolo

5

Linda nastoupila pouze v tandemech
a náhlá smrt v prvním kole ji nepustila dál.

Dostala důvěru jako „dotahovák“
v družstvech, kde podala slušný výkon
zajišťující účast ve finále jednotlivců.
Tam si vedla podobně a byla z toho
dvě osmnáctá místa. V kratší disciplíně, sprintu, ale tak úspěšná nebyla a
skončila v prvním kole.

Iva Rosendorfová

Linda Lidman

Markéta Ptáčková
Klub: TJ Sokol Vracov
Starty na MS: tandemy: 1. kolo

5

Dostala se do hry jen v soutěži tandemů, ale přes náhlou smrt nepostoupila dál.
Smíšené Tandemy

1.

AUT Kaufmann + Rathmayer

2.

FRA Hugot + Hugelle

3.

CRO Sedlar + Bradaric

3.

SLO Hren + Jurancic

Tatoušková + Bína skončili ve čtvrtfinále.

Výsledky MS U23 — Juniorky
Družstva

1.

HUN Maďarsko

2.

CRO Chorvatsko

3.

GER Německo

6.

CZE

Česká republika

Celkem se zúčastnilo 14 reprezentací.
Tandemy

1.

GER Neundörfer + Zenker

2.

GER Barth + Müller

3.

AUT Laibacher + Schweizer

3.

HUN Nagy + Toth

Portyšová + Topičová skončily ve
čtvrtfinále, Kohoutová + Rosendorfová a Lidman + Ptáčková v 1. kole.
SPRINT

1.

GER Anna Müller

2.

CRO Mirna Bosak

3.

ITA

3.

FRA Melanie Dieffenthaler

Sandra Hofer

Tatoušková skončila ve čtvrtfinále, Topičová v 2. kole a Nevřivová v 1. kole.
Jednotlivkyně

1.

CZE

2.

GER Anna Müller

632

3.

AUT Nathalie Neubauer

613

CZE

575

18.

Nikola Tatoušková

Lucie Nevřivová

638

Kombinace — juniorky

1.

CZE

2.

GER Anna Müller

1223

3.

CRO Klara Sedlar

1217

CZE

1140

18.

Nikola Tatoušková

Lucie Nevřivová

1235
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KuLiho vysvědčení juniorů
3
Michal Pytlík
1- Jan Endršt
Klub: SKK Rokycany
Starty na MS: 606, tandemy: 2. kolo

Klub: SKK Rokycany
Starty na MS: 631, 624,
sprint: bronz

V družstvech byl svým výkonem oporou. Ve sprintech prohrál v semifinále
v českém souboji se Zdeňkem Ransdorfem, ale získal bronz. Šampionát
ukončil pěkným 11. místem v jednotlivcích i v kombinaci.

Zdeněk Ransdorf
Klub: TJ Sokol Duchcov
Starty na MS: 659, 604,
sprint: stříbro

1-

Na prvním místě české sestavy nastartoval cestu za medailí. Ve sprintu
přešel přes čtyři soupeře až do finále,
kde se o titulu rozhodovalo v rozstřelu, ale Zdeněk nebyl úspěšný. Celkově skončil na výborném šestém místě
v kombinaci, když svůj supervýkon už
ve finále jednotlivců nezopakoval.

Jan Bína

2-

Klub: SKK Jičín
Starty na MS: 609,
tandemy mix: čtvrtf.

V družstvech platný člen našeho vyrovnaného družstva. Nastoupil pak
ještě ve smíšených tandemech a dostal se do čtvrtfinále.

Petr Dobeš
Klub: TJ Třebíč
Starty na MS: 611 (střídal),
tandemy: 2. kolo

2-

Do základní sestavy se nevešel, ale na
poslední tři dráhy celé soutěže ho trenér poslal do akce. Petr zahrál výborně (480 na 3 dráhy) a má velký podíl
na stříbrné medaili. V tandemech ale
dobrý výkon nepředvedl, resp. se dostal jen do druhého kola.
Kuželkářské listy 4/2016

Honza svou šestistovkou držel Česko
ve hře o medaile. V tandemech se mu
ale nedařilo, stejně jako celé české výpravě.

Daniel Neumann
Klub: TJ Červený Kostelec
Starty na MS: 571 (střídal),
sprint: čtvrtfinále

3

V družstvech střídal Ondru Topiče na
konci druhé dráhy a nevedl si špatně.
Ve sprintu skončil ve čtvrtfinále na
pozdějším vítězi Srbovi Vojnovicovi.

Rostislav Gorecký
Klub: TJ Sokol Luhačovice
Starty na MS: 611 (střídán),
tandemy: 1. kolo

5

V roli dotahováka vydržel nejlepší
hráč letošního prvoligového ročníku
jen jednu dráhu, pak sáhl trenér ke
střídání. Ani v tandemech si dlouho
nezahrál.

Ondřej Topič
Klub: TJ Valašské Meziříčí
Starty na MS: 571 (střídán),
tandemy: 1. kolo

5

Ondrovi šampionát nevyšel ani v družstvech a ani v soutěži tandemů.

Výsledky MS U23 — Junioři
Družstva

1.

SRB Srbsko

2.

CZE

3.

GER Německo

Česká republika

Celkem se zúčastnilo 15 reprezentací.
Tandemy

1.

GER Rüger + Kunce

2.

SRB Kovacic + Klicaric

3.

HUN Brancsek + Molnar

3.

AUT Zatschkowits + Vsetecka

Dobeš + Endršt skončili v druhém
a Gorecký + Topič v prvním kole.
SPRINT

1.

SRB Milorad Vojnovic

2.

CZE

Zdeněk Ransdorf

3.

CZE

Michal Pytlík

3.

SRB Bojan Klicaric

Neumann skončil ve čtvrtfinále.
Jednotlivci

1.

SRB Robert Ernjesi

717

2.

SRB Igor Kovacic

685

3.

SLO Blaz Cerin

663

11.

CZE

Michal Pytlík

624

17.

CZE

Zdeněk Ransdorf

604

Hodnocení národů U23

Kombinace

1.

SRB Srbsko

1.

SRB Robert Ernjesi

1361

2.

GER Německo

2.

SRB Igor Kovacic

1336

3.

CZE

3.

GER Sebastian Rüger

1290

6.

CZE

Zdeněk Ransdorf

1263

11.

CZE

Michal Pytlík

1255

Česká republika

Celkem bylo hodnoceno 15 reprezentací. Podrobné výsledky naleznete na
webu ČKA.
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KuLiho vysvědčení dorostu
3Michaela Dvořáková
2- Jan Vařák
Klub: TJ Sokol Chýnov
Starty na MS: 579, 551, 568

Klub: TJ Lokomotiva Valtice
Starty na MS: 541, 557

Nejlépe se Míše dařilo v kvalifikaci,
kde zvítězila. Ve finále se ale na rozdíl do soupeřek trochu zhoršila a bylo
z toho nepopulární čtvrté místo se
ztrátou 24 kuželek na medaili. Ani ve
dvojicích se úspěch nekonal.

V kvalifikaci se sice nehrála žádná vysoká čísla, ale Honzův výkon stačil jen
na dvanácté místo. Ve dvojicích trochu přidal a přispěl k osmému místu
pro naši dvojici.

Hodnocení hráček a hráčů je subjektivním názorem redakce KuLi a vztahuje se
vždy k dané reprezentační kategorii.

Výsledky sP U18
Finále — dorostenky

1.

GER Bianca Zimmermann

607

2.

SRB Kristina Ljubenkovic

592

3.

SLO Tina Hren

592

4.

CZE

568

Michaela Dvořáková

Kvalifikace — dorostenky

1.

CZE

Michaela Dvořáková

579

2.

SLO Tina Hren

567

3.

AUT Caroline Futschek

562

Finále — dorostenci

Dotace nákupu žákovských koulí
Z důvodu vývoje kuželkářského sportu a sjednocení s okolními státy se VV
ČKA rozhodl pro změnu v pravidlech,
která znemožňuje staršímu žákovi či
žákyni hrát jakékoliv utkání řízené
dle platných Sportovně technických
předpisů kuželkářského sportu s koulí o průměru 16 cm.
V praxi to znamená, že všechny žákovské kategorie (starší či mladší,
chlapci či dívky) musí od nové sezóny 2016/17 hrát se žákovskou koulí
(průměr 15 cm) veškerá mistrovská
i nemistrovská utkání řízená dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu. Aby tento přechod
nebyl natolik těžký pro hráče, kteří se
v minulém ročníku přeučili ze žákovské koule na kouli o průměru 16 cm
(a museli by se tak na jeden soutěžní
ročník vracet zpět k žákovské kouli),
rozhodl se VV ČKA udělit těmto hráčům výjimku a zanechal jim možnost
dohrát soutěžní ročník 2016/17 se
standardní velikostí koule. Pro soutěžní ročník 2017/18 a další bude tato
výjimka stažena.
Jako podporu všem oddílům, kteří se
potřebují do nového soutěžního ročníku vybavit žákovskými koulemi, se VV
Kuželkářské listy 4/2016

ČKA rozhodl, že bude hromadně dotovat nákup těchto koulí pro jednotlivé
oddíly. Stačí vyplnit online formulář
níže do 19. 6. 2016. Prioritně budou
odbavovány žádosti oddílů, které pořádají nebo se účastní Bellatex Tour,
Poháru mladých nadějí, přihlásily se
do 1. KLD a aktivně se podílí na pořádání jakéhokoliv žákovské turnaje pro
ČKA. Ohled bude brán ale i na ostatní
žádosti, kde se oddíly snaží vybudovat
silnou členskou základnu z mladých
kuželkářů.
Formulář pro podání žádosti naleznete na webové adrese: http://goo.gl/
forms/hFQDknUZLZ4oeXes1.
Petr Bína

1.

GER Daniel Barth

662

2.

CRO Matija Tutnjevic

621

3.

SRB Zelislav Jakab

597

Kvalifikace — dorostenci

1.

GER Daniel Barth

583

2.

FRA Yann Hugele

579

3.

SLO Ziga Pozar

575

12.

CZE

541

Jan Vařák

Z kvalifikace postoupilo do finále osm
nejlepších hráček a hráčů.
Smíšené dvojice

1.

SLO Hren + Pozar

1197

2.

GER Zimmermann + Barth 1184

3.

ROU Visan + Lincu

1157

8.

CZE

1108

Dvořáková + Vařák

Hodnocení národů SP U18

1.

GER Německo

2453

2.

SLO Slovinsko

2364

3.

CRO Chorvatsko

2317

6.

CZE

2228

Česká republika
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Vždycky to může být lepší
Nikola Tatoušková získala na MS
juniorů dvě zlaté medaile a hned
pokračovala v soutěžích mezi dospělými, kde si také nevedla špatně, ale
další cenný kov už nepřidala.

mi dává hodně. Jsou tu úplně jiné přípravy, tréninky, jiný postoj ke kuželkám, a to, že můžu trénovat se špičkovými hráči, je už taková třešnička
k tomu všemu.
Jaké to vlastně bylo přejít do úplně
jiné soutěže v cizí zemi, kde jsi vlastně jedinou Češkou v soutěži?
S přestupem jsem neměla žádný problém. Spíš jsem se těšila, že vyzkouším zase něco nového a ještě k tomu,
když je to Podbrezová.

Nikola Tatoušková
reprezentantka ČR
hráčka ŽP Podbrezová (SVK)
Už sis stačila trochu odpočinout po
dvou náročných mistrovstvích světa?
Už trošku ano, ale pořádně si odpočinu až v červenci na dovolené. (smích)
No a pak se můžu opět těšit na kuželkářský koloběh.
Během deseti dnů jsi odehrála obrovskou porci hodů. Z internetového
přenosu se mi zdálo, že ve smíšených
tandemech dospělých už jsi bojovala
se svalovým problémem. Neovlivnilo
to Tvoje další starty v jednotlivcích?
Určitě jsem nehrála naplno, jak bych
chtěla, protože mi to noha nedovolila,
ale zase na druhou stranu jsem neměla aspoň čas vymýšlet ,,blbosti‘‘ a dávala jsem to jenom dopředu. (smích)
Dá se říct, že jsi byla na MS lépe připravená díky svému aktuálnímu působení ve špičkovém klubu v Podbrezové?
Myslím si, že ano. Hraní v Podbrezové
Kuželkářské listy 4/2016

Pojďme zpět k juniorskému mistrovství světa. Přivezli jste celkem pět
medailí, takže jste byli vy i trenéři
celkově spokojeni?
Byli jsme spokojeni. (smích) Je pravda, že to vždycky může být lepší, ale
podle mě to bylo úspěšné mistrovství!
Co říkáš tomu, že už máš čtyři tituly mistryně světa, a tím jsi vyrovnala
bilanci Hanky Wiedermannové a víc
světových titulů (sedm) už má v Česku jen Naďa Dobešová?
Být mistryně světa, a už čtyřikrát,
je to nejlepší, co může být. Člověka
to strašně namotivuje, aby se stále
zlepšoval, zdokonaloval. Ten pocit, že
něco neděláte jen tak, ale že za tu dřinu stojíte na stupních vítězů, kde hrají vaši hymnu, tak to je potom pocit
k nezaplacení. A to, že jsem vyrovnala
Hančinu bilanci, tak to mě samozřejmě těší a posouvá zase dál, protože
je to nejlepší česká hráčka. No a třeba
někdy se přiblížím o kousek blíž k bilanci Nadi. (smích)

mo mi nedala a musela jsem se snažit
ještě víc. Na drahách v Novigradu se
mi hrálo skvěle. Vyloženě mi ty dráhy
sedly a věřila jsem si na nich. Padavost kuželny byla taky dobrá a celkem
lehce se trefovalo. Menší problém byl
s držením koulí, protože někdy byly
mastné a klouzaly.
Celkem jsem Ti v Novigradu napočítal
čtyři čtvrtfinálové souboje. V  juniorech ve sprintu a ve smíšených tandemech rozhodovala až neúspěšná
náhlá smrt, mezi dospělými ve smíšených tandemech to byla prohra 2:0
a mezi jednotlivci těsná prohra o šest
kuželek s Němkou Beisser. Ve kterém
z těch čtvrtfinále jsi měla k postupu
a teda k další medaili nejblíže?
Nejblíž jsem asi měla ve sprintu v juniorkách a v jednotlivcích s Němkou,
ale i v tandemech málo chybělo a byla
by medaile. Holt nás opustilo české
štěstíčko. (smích) Ale každé čtvrtfinále zabolelo stejně, to vypadnutí těsně
před medailí je nejhorší.
Děkuji za rozhovor!
Štěpán Koblížek

Po soutěžích juniorů jsi nastoupila za
dospělé. Jak velkou výhodou bylo, že
jsi dráhy už trochu znala a jak se Ti
na kuželně v Chorvatsku hrálo?
Myslím si, že až moc velkou výhodou
to nebylo, protože jsem si pak myslela, že to mám natrénované, a že mi to
bude padat samo, ale ne. Nic zadarStrana 11

Rozhovor

Šampionát byl náročný
Jednu ze dvou českých medailí na
MS jednotlivců vybojovala v soutěži
jednotlivkyň Aneta Cvejnová a podělila se s námi o své dojmy ze šampionátu i letošní sezóny.

konkurence v lize a na MS je jiná.
Sprint jednotlivců Ti ale nevyšel. Jaký
je Tvůj názor na systém mistrovství,
který je doplněn soutěží ve sprintu
jednotlivců a smíšenými tandemy?
Beru to tak, jak to je. Ale určitě bych
se také ráda vrátila ke starému systému, jako se hraje u juniorů a dorostu.
V osmifinále ses utkala se spoluhráčkou Renčou Navrkalovou. Jak jste
tenhle zápas prožívaly?
Obě jsme se s tím praly. Je to nepříjemné hrát proti spoluhráčce, i když
jsem se snažila na to nemyslet.

Aneta Cvejnová
reprezentantka ČR
hráčka SKK Náchod
Z letošního MS jsi přijela jako nejúspěšnější česká hráčka s bronzovou
medailí, k tomu stříbro v lize s Náchodem a stříbro na MČR žen. Byla
to letos Tvoje životní sezona?
Souhlasím, určitě, je to letos moje životní sezona.
Před čtyřmi lety, když jsem Vás požádal, abyste se sami oznámkovali
pro Kuželkářské listy, dala sis sama
pětku, protože jsi na MS vůbec nepostoupila z kvalifikace. Jakou známku
by sis dala za tohle mistrovství?
Ani nevím, pocity jsou smíšené, díky
nepovedenému sprintu, kde jsem vypadla hned v prvním kole na Sudden
Victory.
V  lize jsi v tomto ročníku prohrála
jen čtyři zápasy z 22. Věřila sis díky
tomu do vyřazovacích bojů?
Na to jsem ani nemyslela, že jsem prohrála jen čtyři zápasy, přeci jen je ta
Kuželkářské listy 4/2016

V  semifinále Tě čekal zápas s Ines
Maričič, která hrála ve výborné formě
(649) a ve finále pak vytvořila nový
světový rekord (675). Byla nějaká
šance takto rozjetou hráčku dostat
pod tlak a porazit ji?
Byla ve výborné formě a pod tlak se
dostala sama asi jen ve čtvrtfinále,
když těsně vyhrála s Anitou Mehesz.
Tam si asi vybrala jedinou slabší chvilku. Jinak neměla konkurenci, protože
tolik výkonů okolo 650 kuželek nikdo
jiný v ženách na MS nepředvedl.
Jak jsi na MS bojovala s fyzičkou
a regenerovala? Čtyři zápasy během
tří dnů člověk obvykle nehraje.
Bylo to náročné, ale díky naší fyzioterapeutce Jarce se to dalo zvládnout.

Reprezentační statistika
Statistika počtu reprezentačních startů a počtu utkání trenérů, kterou
zpracovává a vede Petr Holý st., se po
odehrání MS a SP opět trochu změnila.
Ženy
1. Hana Wiedermannová
2. Lucie Vaverková
3. Dana Wiedermannová ml.
9. Aneta Cvejnová
12. Renáta Navrkalová
		 Nikola Tatoušková
		 Natálie Topičová

107
106
95
49
42
34
30

Muži
1. Miroslav Jelínek
2. Viktor Pytlík
3. Jan Kotyza
7. Pavel Jiroušek
11. Michal Pytlík
		 Jan Endršt
		 Jiří Vícha

113
98
78
46
40
26
23

Mezistátní utkání trenérů
1. Luděk Keprt
178
2. Bedřich Jelínek
91
3. Petr Smejkal
86
		 Jaroslav Slabák
56
		 Jan Výrek
36
		 Petr Dobeš
19
		 Aleš Staněk
19
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A jak hodnotíš celé MS z organizačního hlediska, automaty, rozhodčí
apod.?
Já si myslím, že s ničím problém nebyl, organizace z mého hlediska v pohodě, automaty — to není otázka pro
mě (smích) a rozhodčí, tam jsem taky
neměla problém.
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