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MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

http://ch-so.kuzelky.net/  
 

Výkonný výbor svazu 

U S N E S E N Í 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ KUŽELEK  

MoKS CHEB – SOKOLOV KONANÉHO DNE 12.07.2005 
 

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. 2004 – splněno pouze školení „Rozhodčích         
 III. třídy“. Školení „Trenérů III.třídy“ nebylo KvKKS uspořádáno (blíže viz ZÁPIS – bod 3). 

2)  SZO ukládá p ředsedovi MoKS:  
a)  od nastávajícího soutěžního ročníku 2005-06 tvořit a vyhodnocovat Rozpočty na příslušná období a vést 
pokladní knihu v souladu s datumy příslušného soutěžního roku (nikoliv dle kalendářního roku).  
To jest od 01.07.XXXX do 30.06.XXXX. 
b)  vznést vůči KvKKS požadavek navýšení dotace na následující účetní období ze 12 tis.Kč na 15 tis.Kč. 

Poznámka: tento úkol v dob ě rozesílání USNESENÍ již vlastn ě spln ěn, nebo ť nový VV KvKKS na 
svém 1. zasedání  dne 14.07.2005 rozhodl o zvýšení dotace okre sům na 15 000,-K č! 

 
3)  SZO volí nového člena výkonného výboru MoKS: 
     do tříčlenného výkonného výboru zvolena Miroslava UTIKALOVÁ za odstupujícího Vladislava ŠNICERA  
 

4)  SZO schvaluje: 
a) dopln ění původního Jednacího řádu a Volebního řádu SZO MoKS s ú činností od 12.07.2005 
b)  zůstává startovné 200,- Kč za každé družstvo, které se účastní MoP družstev pro rok 2005–06. Vybraná 
částka se stane součástí Příjmové části ROZPOČTU. 

c) od nastávajícího soutěžního ročníku 2005–06 vedle ocenění nejlepšího družstva v MoP přeboru (putovní 
pohár, pohár do trvalého vlastnictví oddílu, diplom, medaile pro všechny členy družstva) odměňovat také 
družstva na druhém a třetím místě diplomem 

c)  zvýšit startovné na 70,- 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 mistrovství v těchto vyhlašovat pouze v případě, kdy počet účastníků bude 4 a více! 
Pokud počet nižší než 4, tak tyto včlenit do soutěží dorosteneckých (platí pro žáky) a juniorské kateg. se 
mohou účastnit v dospělých. O tom zda a v které mládežnické kategorii pořádat samostatné mistrovství 
rozhodne VV nejpozději v prosinci 2005. 
 

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        

čtyřdráhovou  kuželnu (v případě dvoudráhy  pak 100,-Kč/hod )  
2)  vyplácená částka za funkční na MJ kterékoliv kategorie stanovena na 30,-Kč/hod pro 

vyjmenované pracovníky (viz následující bod 3) 
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3)  podle bodu 2 vyplácet: hlavní rozhodčí, jeden 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   
delegovaný funkcionář není z řad pořadatelského oddílu! 

 
Rozhodnutí, která byla p řijata již p ři SZO MoKS v r. 2004 a která z ůstávají v platnosti i nadále (viz níže 

kurzívou) : 
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. 2006:  
 Ženy Muži   Senio ři 

Obhájce            Aš 1             Hazlov 1   Hazlov  1     
Kraslice ?1 2     2   Pozn.:  pokud Kraslice neobsadí kategorii Žen 
Šabina              1   6                5       (protože p.Bendová je seniorkou a jiné 
Lomnice 4 4     3       „děvče“ v Kraslicích není), pak toto 
Aš 8 4     6        uvolněné místo připadne Hazlovu. 
Hazlov 5 9     7 
Cheb 4 6     8 
Celkem 24 32       32 
 
j) MJ pro rok 2006 hrát v disciplíně 120 hs (případné žákovské 100 hs – viz Pravidla kuželkářského sportu 

bod 1.10.3). Pouze kategorie 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 2006 v celkové Výdajové výši 15 000,- K č a Příjmové výši 17 400,- K č (blíže 
viz samostatný „Rozpočet“) 

USNESENÍ V TOMTO ZNĚNÍ PŘIJATO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ! 
 

Předseda STK ukládá : 
a) zaslat p řihlášky do MoP družstev pro ro čník 2005–06  p ředsedovi STK do 31.07.2005 na e-mailovou 
adresu: hslavik@volny.cz  včetně případných požadavk ů na hrací dny.  
 
b) zaslat soupisky družstev MoP do 31.08.2005 na stejnou e-mai lovou adresu  
 
c) nejpozd ěji do 15.09.2005 je nutné splnit podmínky ú časti, to je mj. zaplacení startovného 200,- K č 
za družstvo (viz bod 3b) tohoto USNESENÍ)  
 
d) průběžně oznamovat zm ěny v hrá čské základn ě oddílu, zejména aktivn ě hrajících (bude sloužit 
k přehledu skute čně hrajících a tím fundovan ě rozhodovat – ur čovat po čty na MJ) 
 
Přítomni :                     Nepřítomni :  nikdo nechyběl 
František Šatra předseda svazu 
Hanuš Slavík předseda STK  
Vladislav Šnicer dosavadní člen VV a zástupce Jiskry Šabina 
Štěpán Diosegi           TJ Lomnice 
Milan Šprings  SKK Kraslice  
Miroslava Utikalová Jiskra Hazlov a nový člen VV 
Jiří Plavec Jiskra Aš 
Miroslav Pivoňka Lokomotiva Cheb 
 
V Chebu dne 25.07.2005            František Š a t r a 

předseda MoKS Cheb-Sokolov 


