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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  

MoKS CHEB – SOKOLOV KONANÉHO DNE 29.6.2004 
 

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 – bez připomínek 
c)  kontrolu plnění USNESENÍ z předchozího SZO konaného v r. 2003 – splněno pouze školení „Rozhodčích         
 III. třídy“. Školení „Trenérů III.třídy“ nebylo KvKKS uspořádáno (blížeji viz ZÁPIS – bod 3). 
 

2)  SZO ukládá výkonnému výboru:  
a)  důsledně požadovat na KvKKS uspořádání školení Rozhodčích 3.třídy a pokud možno i Trenérů III.třídy. 
 
3)  SZO provedlo volbu p ředsedy MoKS a členů výkonného výboru: 
a)  předsedou MoKS na další čtyřleté období zvolen František ŠATRA  
b)  dalšími členy tříčlenného výkonného výboru na stejné období zvoleni Ing. Hanuš SLAVÍK - pověřen 

předsednictvím STK a Vladislav ŠNICER 
 

3)  SZO schvaluje: 
a) „Jednací řád“ a „Volební řád“ SZO MoKS s ú činností od 29.6.2004 
b)  startovné 200,- Kč za každé družstvo, které se účastní MoP družstev pro rok 2004–05. Vybraná částka 

se stane součástí Příjmové části ROZPOČTU na r. 2004 
c)  startovné 50,- Kč za každého účastníka individuálních Mistrovství jednotlivců Mo v kategoriích Ženy,      

Muži (případně Juniorské kategorie), Seniorky, Senioři tj. mimo mládežnických kategorií (žákovské, 
případně též dorostenecké). Vybrané startovné zůstane pořadatelům (Hazlov, Kraslice) jako forma 
úhrady nákladů spojených s pořadatelstvím (kompenzace za to, že Mo svaz nebude hradit pronájem 
kuželny). 

d)  mistrovství jednotlivců pro rok 2005 pořádat v těchto kategoriích : 
- Dorostenky, Dorostenci (zde povolen start účastníkům věkem ještě žákovským) 
- Ženy, Muži (zde povolen start účastníkům věkem ještě juniorským nebo již seniorským) 
- Seniorky, Senioři (společná soutěž pro věkovou skupinu A a B dle Pravidel kuželkářského sportu –  
bod 1.6.1.). 

Poznámka: případně uspořádat kategorie Žákyně, Žáci, přičemž obě společná pro ml. + st., tj. 
nerozlišovat věkovou skupinu dle Pravidel kuželkářského sportu – bod 1.6.1., dále případně Juniorky, 
Junioři. Samostatné pořadí v těchto vyhlašovat pouze v případě, kdy počet účastníků bude 4 a více! 
Pokud počet nižší než 4, tak tyto včlenit do soutěží dorosteneckých a dospělých. Pokud by celkový počet 
účastníků mohl signalizovat potřebu uspořádání samostatného turnaje, pak VV nejpozději do konce 
února 2005 o tomto rozhodne včetně určení pořadatele!  

e)  finanční podmínky pro pořádání MJ všech kategorií – úhrada z prostředků Mo svazu: 
1) pořadateli mládežnického MJ uhradit pronájem kuželny ve výši 200,- Kč/hod  za celou kuželnu  
2)  vyplácená částka za funkční na MJ kterékoliv kategorie stanovena na 30,-Kč/hod pro 

vyjmenované pracovníky (viz následující bod 3). 
3)  podle bodu 2 vyplácet: hlavní rozhodčí, jeden pomocný rozhodčí a delegovaný pracovník MoKS. 
4)  případné cestovné (rozhodčím + 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 provést  delegaci z řad pořadatelského oddílu! 
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f)  první tři nejlepší v každé vyhlášené kategorii MJ ohodnotit diplomem a medailí. Vítězové navíc obdrží dva 
poháry (putovní-větší a trvalé vlastnictví-menší). Putovní pohár (týká se i MoP družstev) zůstane navždy 
vítěznému oddílu či jednotlivci, pokud dotyčný zvítězí 3x po sobě (bez přerušení), nebo 5x celkově (tj. i 
s možným přerušením několika let) 

g)  právo automatické účasti získává obhájce prvenství z předchozího ročníku MJ Žen, Mužů, Seniorek a 
Seniorů. V případě jeho neúčasti je toto místo nikým nezastupitelné (ani dalším v pořadí, ani oddílem ze 
kterého obhájce pochází), neboť tento nárok vznikne pouze tomuto jednotlivci (vybojoval si jej)! V případě 
neúčasti obhájce těchto kategorií může doplnit vzniklé volné místo na případný sudý počet hráč 
z pořádajícího oddílu bez nároku na zařazení do pořadí.  

h)  počty hráčů na MJ 2005 v kategoriích Mládeže a Seniorek, případně obou Juniorských bez omezení, tj. 
účast dle přihlášek.  

i)  počty hráčů z jednotlivých oddílů na na MJ Žen, Mužů a Seniorů pro r. 2005:  
 Ženy Muži   Senio ři 

Obhájce   Lomnice 1             Kraslice 1   Šabina  1 
Kraslice 1 5     3  
Šabina 2 5     4 
Lomnice 4 4     4 
Aš 7 5     8 
Hazlov 4 6     4 
Cheb 5 6     8 
Celkem 24 32       32 
 
j) MJ pro rok 2005 hrát v disciplíně 120 hs (případně žákovská pouze 100 hs). Kategorie Žen a Mužů bude 

mít ještě finálovou část na dalších 120 hs (prvních 8 po základní části) a pro určení konečného pořadí se 
výkony sečtou.  

k)  rozpočet MoKS pro rok 2005 v celkové Výdajové výši 11 000,- K č a Příjmové výši 14 000,- K č (blížeji 
viz samostatný „Rozpočet“) 

 

USNESENÍ V TOMTO ZNĚNÍ PŘIJATO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ! 
 

Předseda STK ukládá : 
a) zaslat p řihlášky do MoP družstev pro ro čník 2004–05  p ředsedovi STK do 31. 8. 2004 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 3b) USNESENÍ)  
 
b) zaslat soupisky družstev MoP do 15.9.2004 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 končícího VV 
Vladilav Šnicer člen VV 
Josef Zvěřina Jiskra Šabina 
Jan Miškovský  SKK Kraslice  
Miroslava Utikalová Jiskra Hazlov 
Jiří Plavec Jiskra Aš 
Ivan Marek Lokomotiva Cheb 
 
Nepřítomni :    nikdo nechyběl 
 
V Chebu dne 15. 7. 2004            František Š a t r a 

předseda MoKS Cheb-Sokolov 


