
Vyhodnocení RLN – jaro 2014 
 
RLN se celkem zúčastnilo 53 družstva, kdy v 1. – 8. lize hrálo 6 družstev a v poslední 9. lize hrálo 5 
družstev. V RLN si zahrálo 276 jednotlivců. 
 
Celkem bylo odehráno 130 zápasů (ve kterých bylo shozeno 235.988 kuželek, tj. průměrný výkon 
226,91 shozených kuželek na jednotlivce a 907,65 shozených kuželek u výkonu družstva/zápas      
(pro porovnání: na podzim 2013 - 228,91 kuželky na jednotlivce a 915,65 kuželek u výkonu družstva v 
zápase). Průměry tohoto ročníku jsou „znehodnoceny“ kontumací zápasu Startu, který se ke svému 
prvnímu zápasu nedostavil a výsledek všech hráčů byl kontumován a k zápasu se také nedostavili 
ještě 2 hráči Škody „F“ a 1 hráč Ideal Teamu. 
 
V průběhu tohoto ročníku bylo dosaženo 27 tisícovek (na podzim 2013 to bylo 37 tisícovek).  
Z toho: 
- 17 (na podzim 2013 - 18) v 1.lize (5 x ŠKODA AUTO „A“ – jako jediná tisícovku zahrála v každém 

zápase, 4 x STŘECHY VAŇOUS, 3 x MARTA Dobruška, 2 x HIC Parta a ŠÍPEK a 1 x ZÁVOROVY 
OVEČKY); 

- 7 (8) ve 2.lize (3 x SKP „A“, 2 x TEPLÁRNA, 1 x ČS a REAL);    
- 2 (5) ve 3.lize (1 x NORCI a NOVÁCI); 
- 1 (2) ve 4.lize (JAPAN).  
Nejvyšší nához předvedla ŠKODA „A“, když shodila 1088 kuželky a 4 kuželky zaostala za vlastním 
rekordem RLN. 
 
Nejvyšší průměry v jednotlivých ligách: 
1.liga ŠKODA „A“  1042,80 
2.liga SKP „A“  1008,20  
3.liga NORCI     970,20 
4.liga ŠKODA „G“     967,60 
5.liga KŘÍDLA SOVĚTŮ     935.80 
6.liga PRO-WORKING Žichlínek    944,80 
7.liga MARTA Dobruška „B“       910,00 
8.liga ŽÍZEŇ Lukavice „B“       918,60 
9.liga MÍZA Deštné v O.h.       819,50 
 
Pořadí družstev dle průměrů:  jaro 2014  podzim 2013  
1. ŠKODA „A“ (1.liga)  1042,80  1038,60 (ŠKODA „A“)  
2. STŘECHY VAŇOUS (1.liga)  1022,60  1023,80 (STŘECHY) 
3. SKP „A“ (2.liga)  1008,20  1020,60 (MARTA „A“) 
 
Nejvyšší náhozy jednotlivců: 
Oproti předchozím 3 ročníkům, kdy byly dosaženy třístovky, nebylo této mety v letošním ročníku 
dosaženo. 
Mezi muži předvedl nejlepší nához Rudolf Špringr (ŠKODA „G“), když shodil 296 kuželek. 
V ženách předvedla nejlepší výkon Iva Horáková, která shodila 273 kuželky.  
 
Pořadí jednotlivců dle počtu odehraných zápasů (vyhodnoceno pouze při účasti v 5 a 4 
zápasech): 
 
- při odehrání 5 zápasů:   podzim 2013 
muži 1. Kubinec Michal (HIC Parta)  266,40 273,40 (Šípek L.) 

2. Urbánek Ladislav (ŠKODA AUTO „A“)  266,40 270,80 (Hartman L.) 
    (o umístění rozhodla lepší dorážka)  
3. Svoboda Vít (MARTA Dobruška „A“)  266,00 270,80 (Moravec J.) 

ženy 1. Míšková Mirka (DEVÍTKA Dobruška)  241,20 245,20 (Horáková I.) 
 
- při odehrání 4 zápasů: 
muži 1. Filip Miroslav (SKP „C“)   263,25 263,25 (Šaršaň M.)  
 2. Šimerda Miroslav ml. (HASIČI Roveň)  262,00 260,75 (Urbánek D.)  
 3. Klíma Zbyněk (STŘECHY VAŇOUS)  260,50 260,25 (Sedláček J.) 



ženy 1. Horáková Iva (ZÁVOROVY OVEČKY)  258,00 254,25 (Míšková Mirka) 
 
Vítězové jednotlivých lig: 
 

9. liga MÍZA Deštné v O.h. 
 * nejvyšší nához jednotlivce : muž Hájek Petr (MÍZA Deštné v O.h.) - 258 
   Hartman Jaroslav ml. (ŽÍZEŇ Lukavice „C“) - 258 

  žena Rázková Lenka (HAVILEDA) - 229  
 * nevyšší nához družstva:  ŽÍZEŇ Lukavice „C“ - 876 
 * průměr na družstvo:  757,15 
 * průměr na jednotlivce:  189,29 
 
8.liga ŽÍZEŇ Lukavice „B“ 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Šabata Tomáš (ŽÍZEŇ Lukavice „B“) - 278 
  žena Cvejnová Eva (KOSTIČKY) - 239 
 * nevyšší nához družstva:  ŽÍZEŇ Lukavice „B“ - 997 
 * průměr na družstvo:  852,70 
 * průměr na jednotlivce:  213,18 
 
7.liga MARTA Dobruška „B“ 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Míšek Pavel (MARTA Dobruška „B“) - 268 
  žena Jandová Veronika (Dobruška „B“) - 254 
 * nevyšší nához družstva:  MARTA Dobruška „B“ - 951 
 * průměr na družstvo:  871,57 
 * průměr na jednotlivce:  217,89 
 
6.liga PRO-WORKING Žichlínek 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Hofman Petr (LEO TEAM Dobruška) - 281 
  žena Jaroměřská Jiřina (OREBÁCI) - 245 
 * nevyšší nához družstva:  PRO-WORKING Žichlínek - 975 
 * průměr na družstvo:  874,70 
 * průměr na jednotlivce:  218,68 
 
5.liga START 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Trejtnar Lukáš (KŘÍDLA SOVĚTŮ) - 292 
  žena Stříteská Iva (FAB „CH“) - 231 
 * nevyšší nához družstva:  KŘÍDLA SOVĚTŮ - 992 
 * průměr na družstvo:  887,13 
 * průměr na jednotlivce:  221,78 
 * vítěz této ligy se nedostavil ke svému prvnímu zápasu a tento zápas kontumačně prohrál 
 
4.liga ŠKODA „G“ 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Špringr Rudolf (ŠKODA „G“) - 297 
  žena Šípková Marie (JAPAN) - 259 
 * nevyšší nához družstva:  JAPAN - 1003 
 * průměr na družstvo:  937,50 
 * průměr na jednotlivce:  234,38 
 
3.liga NORCI 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Filip Miroslav (SKP „C“) - 285 
  žena nestartovala 
 * nevyšší nához družstva:  NOVÁCI - 1007  
 * průměr na družstvo:  950,73 
 * průměr na jednotlivce:  237,68 
 
2.liga REAL Dobruška 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Štícha Jaroslav (ČS) - 296 
  žena Míšková Mirka (DEVÍTKA Dobruška) - 261 
 * nevyšší nához družstva:  SKP „A“ - 1028 
 * průměr na družstvo:  981,40 
 * průměr na jednotlivce:  245,35 



 
 
1.liga  ŠKODA „A“ 
 * nejvyšší nához jednotlivce: muž Urbánek Ladislav (ŠKODA „A“) - 293 
  žena Iva Horáková (ZÁVOROVY OVEČKY) - 273 
 * nevyšší nához družstva:  ŠKODA „A“ - 1088 
 * průměr na družstvo:  1005,76 
 * průměr na jednotlivce:  251,44 
 
ŠKODA „A“ bude reprezentovat RLN v kvalifikaci v MČR NERE 2015.  
 

ŠKODA „A“ bude reprezentovat RLN také v kvalifikaci MČR NERE 2014, kdy již 10. května 2014 hraje 
na kuželně v Kutné Hoře a pokud se jí podaří postoupit do finálové části, bude hrát na kuželně 
v Hořicích 31. května - 1. června 2014. 
 
 
 
 
V Rychnově nad Kněžnou, 29.4.2014 
 
 
 
- LŠ - 


