
Slovo závěrem …………… 

 Právě ukončený další ročník ligy neregistrovaných v Hradci Králové byl v podstatě 

prvním ročníkem, který se hrál celý na zrekonstruované kuželně, a to v podzimní postupové 

části a jarní, již ligové části. Na podzim bylo 20 družstev rozděleno podle výkonnosti do 

dvou skupin, ve kterých se bojovalo o postup do jarní části, která již byla klasicky rozdělena 

na 1., 2. a 3. ligu.  

 Ze skupin postupovala do první ligy vždy první čtyři družstva, do druhé ligy pak 

další čtyři družstva umístěná ve skupinách na 5-8 místě a do třetí ligy byla zařazena 

družstva, která se ve skupinách umístila na 9 – 10 místě. Tímto způsobem se vytvořily 

jednotlivé ligy podle výkonnosti a byl vytvořen předpoklad pro vyrovnané zápasy. 

 Ale vraťme se k podzimu. Do soutěže HALK se mimo již tradičních účastníků 

přihlásila i dvě družstva z hořické ligy, a to Basket Hořice a Tespo Cerekvice, což hodně 

přispělo ke zkvalitnění hradecké ligy neregistrovaných. Protože na podzim se bojovalo 

hlavně o postup družstev do 1. ligy, zápasy měly dobrou úroveň. Každé družstvo odehrálo 

ve skupině 9 zápasů. Celkem bylo shozeno 169.593 kuželky. Už v této části soutěže si řada 

družstev udělala rekordy, a mnoho hráčů si zvedlo i své osobní rekordy. V září dosáhl na 

třístovku první hráč, a to Petr Váchal z družstva Eurovia „A“ náhozem 309 kuželek. 

 Ale vraťme se trochu ke statistice tohoto ročníku. Celkem bylo sehráno 164 zápasů, a 

hráči se ve dvojicích proti sobě utkali 656x. V těchto zápasech bylo shozeno celkem 301.128 

kuželek. V podzimní části jsme 47x zaznamenali výkon družstva nad tisíc kuželek, na jaře se 

toto číslo ještě zvýšilo, zde jich padlo už 56. Nejvíce výkonů nad 1000 kuželek měla družstva 

SKP „B“ a SKP PUMA, obě shodně po 14, pozadu však nezůstala ani družstva ostatní. 

TESPO Cerekvice, Basket Hořice i Eurovia „A“. 

 V letošním ročníku HALK padaly i třístovky. Jak bylo shora uvedeno, první kdo 

pokořil hranici 300 byl Petr Váchal výkonem 309 kuželek, a jak se ukázalo, do konce ligy jej 

už nikdo nepřehodil. Mezi třístovkáře se pak zařadili i Bohuslav Trejtnar – 307 kuželek, 

Láďa Rolc – 304 kuželky a Jirka Vaníček – rovných 300 kuželek. Mimo tuto soutěž, si na 

turnaji v listopadu 2009 hodil třístovku i Miloš Kvapil, a to výkonem 301 kuželek. 

Nezapomeňme však i na skvělé výkony dalších hráčů, kteří několikrát zůstali pod touto 

magickou hranicí. Z tohoto pohledu můžeme konstatovat, že řada výkonů hráčů HALK už 

nepatří mezi neregistrované, ale odpovídají soutěžím hráčů v kategorii registrovaných. Za 

tyto výsledky se už nemusíme stydět a lze na různých turnajích hráčům registrovaným 

pěkně konkurovat. 

 Ale protože chvály není nikdy dost, zmiňme se i o dalších skvělých výkonech. 

Nejlepšího výsledku družstev dosáhlo družstvo Eurovia „A“, které v zápase s SKP „B“ 

smetlo toto družstvo celkovým náhozem 1101 kuželek. Tento výkon byl samozřejmě zapsán 

do novodobých rekordů hradecké kuželny a jen doufejme, že to není rekord konečný. I při 

tomto hodnocení výkonů nezapomeňme na skvělé výkony družstev, která se přiblížila i k 

této magické hranici. Družstvo SKP Puma – 1097 kuželek, SKK Třebechovice 1093 kuželek, 

KARO 1085 kuželek, SKP „B“ a TESPO Cerekvice 1084 kuželek. Nejtragičtějším momentem 

je vždy to, že i s takovými výkony lze zápas prohrát. Ale takový je kuželkářský sport. 



 Nezapomeňme ale také na ženy, kterých se ligy zúčastnilo 17. I ony dosahovaly 

skvělých výkonů. V podzimní části ligy udělala v této kategorii rekord kuželny Jana 

Horáková z KM Prony výkonem 284 kuželky, stejný výkon pak v jarní části zopakovala 

Mirka Provazníková.  

Turnajová komise sledovala i další statistické údaje. Nejlepšího výsledku na třicítku 

dosáhl Míra Švamberk z Basketu Hořice náhozem rovných 170 kuželek, nejlepší plné pak 

hráč SKP „B“ Jirka Prokop náhozem 210 kuželek, nejlepší dorážku v zápase pak Bohuslav 

Trejtnar ze stejného družstva, náhozem 120 kuželek. 

 Co se týká shrnutí účasti, v lize nastoupilo celkem 131 hráčů, z toho, jak shora 

uvedeno bylo 17 žen. Do konečných výsledků jednotlivců bylo klasifikováno 89 hráčů a 

hráček, tj. těch, kteří mají splněnu podmínku odehraných alespoň 7 utkání. V této souvislosti 

je třeba ještě uvést, že průměr shozených kuželek na odehraný zápas se proti minulosti 

neskutečně zvedl. V sezóně 2007-2008 byl průměr nej 10 hráčů 242,40 kuželek, v tomto 

ročníku to bylo už 264,51 kuželek. Když se podíváme do výsledkové listiny jednotlivců, tak 

z 89 hodnocených má průměr na zápas nad 200 kuželek 83 hráčů a hráček. To liga 

neregistrovaných v Hradci králové nepamatuje. Je to skvělá vizitka nejen této kuželny. 

 Podívejme se ještě krátce na dosažené průměry: 

Nejlepší průměr do plných má hráč SKP Puma – Petr Víšek – 182,31 kuželek 

Nejlepší průměr na dorážku má hráč SKP „B“ – Jirka Prokop – 91 kuželek 

Nejmenší průměr chyby na zápas má hráč SKP Puma – Jarda Němeček – 1,94 

Nejlepšího průměru na zápas dosáhlo družstvo SKP „B“ – 1050,86 kuželek, přičemž ani tento 

průměr bohužel nestačil družstvu v konečném zúčtování. 

 Nezapomeňme také ještě na hráče 3. Ligy. Protože tato družstva měla naplánováno 

méně zápasů, byl organizační komisí pro ně uspořádán turnaj o „Borce“ a „Čuldu“. Jsme 

přesvědčeni, že s turnajem byli všichni spokojeni, že si dobře na konci ligy ještě zahráli. 

Nakonec „Borcem“ ligy se stala výkonem 250 kuželek Jiřina Hübelbauerová, „Čuldou“ pak 

výkonem 184 kuželek Marcela Vomáčková. 

 Posledním kláním ligy neregistrovaných pak byl turnaj pro nejlepších 20 hráčů, 

nazvaný TOP 20, který se odehrál systémem na 120 HS. Rozhodujícím kritériem pro účast 

v tomto malém finále bylo umístění hráčů v tabulce jednotlivců s podmínkou odehraných 

minimálně 7 utkání. Do tohoto turnaje se kvalifikovalo 18 hráčů první ligy a 2 hráči z druhé 

ligy. 

 Při tomto turnaji, až na jednoho hráče, všichni překonali hranici 500 shozených 

kuželek. A i při tomto turnaji si řada finalistů zlepšila svůj osobní rekord. Nakonec vítězem 

se stal Jirka Prokop s výsledkem v osobním rekordu 582 kuželek, na druhém místě pak 

skončil Roman Kneifl - 566 kuželek a třetím byl Petr Rücker s 560 kuželkami. Při tomto 

malém finále bylo shozeno celkem 10.555 kuželek, což je průměr na hráče – 527,75 kuželek. 

Konečná tabulka je k dispozici na webových stránkách pořadatele. 


