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MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

http://kuzelky-ch-so.wz.cz/  
 

Výkonný výbor svazu 

Z Á P I S 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ KUŽELEK HRAJÍCÍCH V SOUT ĚŽÍCH  

ŘÍZENÝCH MoKS CHEB – SOKOLOV KONANÉHO DNE 17.7.2003 

 
1) Zahájení a organiza ční záležitosti  – prezence, seznámení s programem a jeho schválení, občerstvení, 
atd. 
 
2) Zpráva p ředsedy svazu o činnosti VV a hospoda ření svazu za uplynulé období (rok 2002, zatímní 
čerpání za stávající rok 2003), provedena kontrola plnění USNESENÍ z předchozího SZO. Splněno kromě 
školení „Trenérů III. třídy“. Toto se neuskutečnilo, ač bylo Mo svazem písemně požadováno na KvKKS. Sám 
Mo svaz nemůže takové školení (stejně jako školení Rozhodčích) uspořádat, ale pouze požadovat. 
Kompetentní k tomuto je pouze KvKKS, případně vyšší orgán. 
 
3) Zpráva p ředsedy STK k uplynulému ro čníku MoP družstev.  Velmi podrobné a do hloubky jdoucí 
hodnocení soutěže včetně statistického srovnání výkonnosti s předchozími ročníky (viz příloha „Zpráva STK-
hodnocení soutěžního ročníku 2002-03“). Zajímavost, ale také varování: uplynulá soutěž byla statisticky 
druhá nejslabší z posledních pěti ročníků ! 

Výtka nesplnění povinnosti oddílů vyplývající z Rozpisu soutěže (bod 17c) ve věci zaslání hodnocení 
organizace a průběhu soutěže po jejím skončení. Dané splnila pouze Lomnice a Šabina. Nastala široká 
polemika kolem hodnocení Šabiny. Ta napadá regulérnost soutěže tím, že zápasy rozhodují domácí 
rozhodčí. Podobná diskuse nastala v okamžiku výtky nesplnění povinnosti pořádajícího oddílu delegovat 
k utkání rozhodčího. Části zúčastněných se zdálo jako neoprávněné vyžadovat za toto pokutu (blížeji níže 
v textu). Hlavním argumentem nesouhlasících bylo, že o tomto postihu nerozhodlo loňské SZO (zástupce 
Šabiny) a že pravidla umožňují řízení zápasu vedoucími družstev (opět zástupce Šabiny). Zástupce Aše 
argumentoval dvěma fakty: a) o chystaném školení rozhodčích byl oddíl informován cca 14 dní před akcí a 
to se jeví jako krátká doba z pohledu vyřízení volna v zaměstnání na daný termín (turnusová zaměstnání); b) 
o tom, že oddíl nebude mít lidi na řízení zápasů informoval telefonicky předsedu STK a bral to současně jako 
za schválené. 

Celou tuto argumentaci členové VV včetně předsedy svazu odmítli jako naprosto neopodstatněnou, 
hraničící v některých případech až s neznalostí základních norem kuželkářského sportu nebo jejich špatným 
výkladem (odkaz zejména na Soutěžní řád – preambule (druhý odstavec); bod 2.3.1, „Rozpis“ dané soutěže 
vydaný STK MoKS – bod 17a) „Povinnosti pořádajícího oddílu“ a Hospodářská směrnice ČKA). 

Tento „Rozpis“ rovněž stanovil poplatek ve výši 60,-Kč pro domácí oddíl, který nezajistí řízení zápasu 
kvalifikovaným rozhodčím. Jiskře Aš se toto stalo v 16 případech = 960,-Kč. Jak již výše uvedeno nastala 
velká polemika všech, kdy zástupci Aše požadovali od tohoto nějakým způsobem odstoupit (argument 
rovněž již výše). VV však trval na dodržení předmětného „Rozpisu“. Jako projev dobré vůle (vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první případ a že si oddíly možná neuvědomily hloubku důsledků) VV rozhodl o 
bezprecedentním snížení původní částky na 50%, tj. na 480,-Kč (postiženou Aší ihned uhrazeno). Při tomto 
rozhodnutí bylo zdůrazněno, že se jedná o první a rozhodně i do budoucna poslední ústupek VV z čehokoliv. 

Následovala drobná výtka ve věci vyplňování zápisů z utkání a jejich odesílání. Všeobecná spokojenost 
(mimo Šabinu) se zavedením e-mailové formy z mnoha důvodů. Elektronická forma bude samozřejmě i 
nadále výlučně upřednostňována. 

Oficiální vyhlášení kone čného po řadí. Předání diplomu vít ěznému družstvu Jisk ře Aš „C“ již 
uskute čněno p ři jeho posledním mistrovském utkání. Drobností ocen ěna práce p ředsedy STK 
Hanuše Slavíka a tím uzav řen sout ěžní rok 2002-03. 
 
4) Příprava ro čníku 2003-2004 sout ěže družstev: 
a) návrh zástupce Aše zavést startovné v MoP a navýšit tak stav financí v pokladně Mo svazu. V celkem 

jednotné shodě byla přijata výše částky 200,- Kč za každé zúčastněné družstvo (viz bod předseda STK 
ukládá a) a 3a) USNESENÍ). Úhradu možno uskutečnit formou dle – viz bod 8) ZÁPISU. 

b) počet účastníků zřejmě 10 (Aš 2x, Hazlov 3x, Cheb 2x, Šabina 1x, Lomnice 2x). Velmi reálně se však jeví 
ještě účast jednoho družstva Kraslic, tj. celkem až 11 družstev. 
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c) přihlášky a soupisky - viz USNESENÍ – bod: předseda STK ukládá - a) a b)  
d) zahájení soutěže (27.9. nebo 4.10.2003) a případné přestávky (viz „Termínový kalendář ČKA“) vyplynou 

z rozlosování vyšších soutěží. Požadavek na jiný hrací den měl Hazlov, vše upřesní v přihláškách. STK 
bude nicméně preferovat řádný hrací termín.  

 
5) Mistrovství jednotlivc ů pro rok 2004 všech kategorií: 
a) z důvodu pomoci svazové pokladně bylo rozhodnuto vybírat startovné za každého účastníka (mimo 

mládež) ve výši 50,- Kč (viz bod 3b) USNESENÍ). Částka vybraná v Hazlově zůstane pořadateli jako 
forma úhrady za pronájem kuželny. Částka vybraná v Kraslicích bude převedena na účet Mo svazu. To 
znamená, že Kraslice budou mistrovství pořádat bez nároku na úhradu pronájmu. Důvodem je přijaté 
rozhodnutí SZO z r. 1999 pro MJ v roce 2000 (tehdy pořadatel Cheb), že se nebude pořadateli proplácet 
pronájem za tuto akci (mimo mládež). Protože se postupně v pořadatelství vystřídaly všechny oddíly 
meziokresu, tak se toto postupně dotklo všech. Posledním zůstaly Kraslice a tímto bude cyklus uzavřen. 

b) po krátké diskusi byly přijaty finanční podmínky MJ (viz bod 3d) USNESENÍ) z důvodu snížení výdajů Mo 
svazu spojených s pořadatelstvím MJ na minimum. 

c) pořádat MJ v daných kategoriích (viz bod 3c) USNESENÍ)  
d) částka vybraná v Kraslicích bude na účtu svazu deponovaná pro příští období na pořízení pohárů (zřejmě 

putovních) pro vítěze. Z toho vyplývá, že pokud se nepodaří vyřešit věc jinak (např. sponzorsky), tak 
prozatím bude nejlepším třem určitě udělen diplom a medaile (viz bod 3e) USNESENÍ). Pokud budou 
prostředky na další odměny, tak preferovat poháry. 

e) při určování pořadatelů jednotlivých mistrovství padl návrh (vzhledem k disciplíně 120 HS) pořádat MJ už 
jen na čtyřdrahách (v r. 2004 budou tyto v Kraslicích a Hazlově). V blízké budoucnosti zřejmě v Aši a 
možná i jinde). Nakonec toto ponecháno otevřené, nerozhodnuté. Pouze došlo k určení pořadatelů: 

 
1) Mládežnické kategorie: v daném období má registrované dorostence Aš (ta má také dorostenky), 
Kraslice, Hazlov a Cheb. V Aši však vedle dorostu evidují i hráče žákovských kategorií. Proto byla 
přijata dohoda, že pokud mezi žáky i žákyněmi budou nejméně 3 účastníci, pak i v těchto kategoriích 
bude uspořádáno mistrovství (společně s dorostem), vyhlášeno pořadí, uděleny diplomy atd. 
(v Rozpočtu je s tím počítáno). V případě počtu pod 3, se hráči věkem žáci přiřadí k dorosteneckým 
kategoriím. Pořadatelstvím byl pověřen Hazlov . Financování– viz bod 3d) USNESENÍ (úhrady za 
pronájem se Hazlov u mládeže iniciativně a vstřícně vzdal !) a 5d) ZÁPISU. Termín mistrovství: 
Sobota 27.3.2004  (před Seniorkami, které hrají ve stejný den). Disciplína 1x120 HS (v případě 
žákovských kategorií 1x100 HS). Počet účastníků – viz bod 3g) USNESENÍ. 

 
2) ŽENY a MUŽI: pořadatelem SKK Kraslice , Sobota 27.3.2004 Ženy  a Neděle 28.3.2004 Muži . 
Disciplína a systém pro obě kategorie 1x 120 HS a prvních 8 finále na rovněž 120 HS. Finanční 
podmínky viz body 3b) a 3d) USNESENÍ a body 5a) a 5d) ZÁPISU. Počet účastníků – viz bod 3h) 
USNESENÍ. 
 
3) SENIORKY a SENIOŘI: pořadatel Jiskra Hazlov , Sobota 27.3.2004 Seniorky  (po mládeži ve 
stejný den) a Neděle 28.3.2004 Senio ři. Disciplína pro obě kategorie 1x 120 HS (bez dalšího 
finálového kola). Finanční podmínky – viz body 3b) a 3d) USNESENÍ a body 5a) a 5d) ZÁPISU. Počet 
účastníků – viz bod 3g) USNESENÍ. Nová pravidla platná od 1.7.2003 rozdělují seniorskou kategorii 
na dvě věkové skupiny – „A“ (50-59 roků) a „B“ (60 roků a více). Přítomní zástupci rozhodli, že 
prozatím nebudeme MJ takto rozlišovat. 

 
6) Rozpočet MoKS na r. 2004: 

Návrh celkové výše rozpočtu, vytvořený předsedou svazu, vycházel z objemu pro letošní rok (7 500,-Kč) 
a z informací, které jsou k dispozici po jednání s členy VV KvKKS. Dochází však k výrazné změně výše u 
jednotlivých položek. Nejvíce je to patrné u proplácení funkcionářům při MJ (omezení výplat jen na rozhodčí) 
a v ohodnocení mistrů jednotlivých kategorií. Celá polovina rozpočtu je plánována na pořízení pohárů (vedle 
diplomů a medailí). Jedná se o putovní pohár pro vítěze MoP a v případě MJ se uvažuje o dvou typech 
pohárů. Jeden menší (upomínkový), by měl být určen do trvalého vlastnictví mistrů. Druhý větší by měl být 
putovní, s prostorem pro vyznačení vítězů za každý rok. Zisku finančních prostředků pro pořízení těchto 
pohárů napomůže také výběr startovného v MoP družstev a MJ (viz bod 3a) a 3b) USNESENÍ a 5d) 
ZÁPISU). Přesná pravidla kolem pohárů (myšleno předávání a rotace) budou ještě zavčasu vytvořena. 
Nejdříve musí být pořízeny, neboli musíme na ně mít! 
 
7) Informace: 
a) informace ze SZO Karlovarského kraje nebyla nutná, neboť tohoto jednání se osobně zúčastnili téměř 
všichni přítomní. 



- 3 - 

b) byla zdůrazněna novela sportovně technických předpisů kuželkářského sportu s platností od 1.7.2003 ! 
V této souvislosti očekáváme od KvKKS nějaký seminář a kurs pro rozhodčí s termínem konání ještě před 
zahájením podzimní části soutěží. 
 
8) Různé: 

Veškeré pokuty a poplatky oddílů do pokladny Mo svazu budou realizovány platbou na účet svazu 
libovolným platebním mechanismem, tj. složenkou, převodem, přímou platbou apod. Jedná se především o 
poplatky podmiňující účast v soutěži družstev, či podání odvolání proti případnému zastavení činnosti apod., 
ke kterým budou oddíly přímo vyzvány (vyplynou z rozpisu soutěže). Účet MoKS obhospodařuje „Sportovní 
unie Chebská“ (Cheb, Karlova 17-pracovník Miroslav Sabadin): č.účtu 5230-331/0100, variabilní symbol 19. 
Pokud se nejedná o platbu přímou, pak se doporučuje ještě e-mailová nebo telefonická informace o 
provedené úhradě na adresu předsedy svazu: satra@mestocheb.cz, telefon 354440116 (Městský úřad Cheb 
– odbor obecní živnostenský úřad). Forma přímé platby proběhne předáním příslušné částky předsedovi 
svazu oproti vydanému potvrzení o příjmu. POZOR: Pokuty za případné neřízení utkání MoP družstev 
kvalifikovaným rozhodčím a případné další poplatky za sezónu 2003-2004 však budou vybrány hotově na 
SZO Mo 2004 ! 
 
9) Prezentace návrhu USNESENÍ předsedou Mo svazu. Návrh byl v hlasování všech přítomných schválen 
jednomyslně. 
 
 
V Chebu dne 31.7.2003 
 
zapsal: František Šatra 
 
 

František Šatra 
předseda MoKS Cheb-Sokolov 

  


