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MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

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

Výkonný výbor svazu 

U S N E S E N Í 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ KUŽELEK HRAJÍCÍCH V SOUT ĚŽÍCH 

ŘÍZENÝCH MoKS CHEB-SOKOLOV KONANÉHO DNE 17.7.2003 
 

1) SZO bere na v ědomí: 
a) zprávu předsedy svazu o činnosti VV, hospodaření svazu za uplynulé období – bez připomínek 
b) zprávu předsedy STK o průběhu uplynulého ročníku MoP družstev – s formální výhradou zástupce Šabiny 
ve věci řízení zápasů domácími rozhodčími – ostatní bez připomínek 
c) kontrola plnění USNESENÍ z předchozího SZO konaného v r. 2002 – splněno pouze školení „Rozhodčích 
III. třídy“. Školení „Trenérů III.třídy“ nebylo KvKKS uspořádáno (blížeji viz ZÁPIS – bod 2).   
 

2) SZO ukládá výkonnému výboru:  
a) důsledně požadovat na KvKKS uspořádání školení Rozhodčích 3.třídy a Trenérů III.třídy. 
 

3) SZO schvaluje: 
a) startovné 200 Kč za každé družstvo, které se účastní MoP družstev pro rok 2003-2004. 
b) startovné 50 Kč za každého účastníka individuálních Mistrovství jednotlivců Mo, mimo mládežnických 
kategorií. Částka vybraná v Kraslicích půjde do svazové pokladny. Částka vybraná v Hazlově zůstane 
pořadateli. 
c) mistrovství jednotlivců pro rok 2004 pořádat v těchto kategoriích : 

- dorostenky, dorostenci (případně žákovské) 
- ženy, muži 
- seniorky, senioři (společná soutěž pro kategorie A a B). 

d) finanční podmínky pro pořádání MJ všech kategorií – úhrada z prostředků Mo svazu: 
1) vyplácená částka za funkční na MJ kterékoliv kategorie stanovena na 30,-Kč/hod. pro stanovené 
pracovníky (viz následující bod 2). 
2) podle bodu 1 bude vyplácen pouze hlavní a popř. pomocný rozhodčí. 
3) případné cestovné (rozhodčím + případně pověřeným pracovníkům MoKS) vyplácet v plné výši dle 
skutečnosti při způsobu cesty veřejným dopravním prostředkem. V případě užití osobního automobilu 
vyplácet 3,- Kč/km . Nárok na cestovné těchto funkcionářů vznikne pouze tehdy, pokud nelze 
delegovat rozhodčí z řad pořadatelského oddílu! 

e) první tři nejlepší v každé kategorii MJ ohodnotit diplomem a medailí 
f) v případě neúčasti obhájce na MJ Žen a Mužů doplní vzniklé volné místo na případný sudý počet hráč 
z pořádajícího oddílu bez nároku na zařazení do pořadí.  
g) počty hráčů na MJ 2004 v kategoriích Mládeže, Seniorek, Seniorů bez omezení, tj. účast dle přihlášek. 
Pokud bude zájem o účast u Seniorů větší než 32, pak VV stanoví postupový klíč a účastnické kvóty pro 
jednotlivé oddíly.  
h) počty hráčů z jednotlivých oddílů na na MJ Žen a Mužů pro r. 2004:  

 Ženy Muži 
obhájce Aš 1 Kraslice 1 
Kraslice 0 5 Pozn.: Pokud účast ženy z Kraslic (jedné), tak na úkor Chebu. 
Šabina 2 6 
Lomnice 4 3 
Aš 7 6 
Hazlov 4 5 
Cheb 6 6 
Celkem 24 32 
 
j) rozpočet MoKS pro rok 2004 v celkové výši 8000,- Kč (blíže viz. samostatný „Rozpočet“) 
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USNESENÍ V TOMTO ZNĚNÍ BYLO PŘIJATO JEDNOMYSLN Ě! 
 
 

Předseda STK ukládá : 
a) zaslat p řihlášky do MoP družstev pro ro čník 2003-04 p ředsedovi STK do 31.8.2003 na e-mailovou 
adresu: hslavik@volny.cz  včetně případných požadavk ů na hrací dny. Do tohoto data je nutné splnit 
podmínky ú časti, to je mj. zaplacení startovného 200,- K č za družstvo (viz bod 3a) USNESENÍ)  
 
b) zaslat soupisky družstev MoP do 15.9.2003 na stejnou e-mail ovou adresu  
 
c) zaslat aktualizovaný seznam (nejpozd ěji se soupiskami) všech aktivn ě hrajících členů oddílu 
s náležitými daty (registra ční číslo a datum narození) k rukám p ředsedy STK nebo p ředsedy  Mo 
svazu a pr ůběžně oznamovat  zm ěny v hrá čské základn ě oddílu (bude sloužit k p řehledu skute čně 
hrajících a tím fundovan ě rozhodovat - ur čovat po čty na MJ) 
 
 
Přítomni : 
 
František Šatra předseda svazu 
Hanuš Slavík předseda STK a zástupce TJ Lomnice 
Marie Kovářová člen VV 
Vladilav Šnicer člen VV 
František Kindl Jiskra Šabina 
Jan Miškovský  SKK Kraslice (+ Vladimír Káně, bez hlasovacího práva) 
Miroslava Utikalová Jiskra Hazlov 
Ota Maršát Jiskra Aš 
Ivan Marek Lokomotiva Cheb 
 
Nepřítomni :    nikdo nechyběl 
 
 
V Chebu dne 30.7.2003 

František Š a t r a 
Předseda MoKS Cheb-Sokolov 


