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MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

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

Výkonný výbor svazu 

Z Á P I S 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ KUŽELEK  

 MoKS CHEB – SOKOLOV KONANÉHO DNE 19.06.2008 V LOMN ICI 

 
Přítomni :  
VV: M. Utikalová, H. Slavík, F.Šatra  
Oddíly: J. Plavec (Aš), O. Maršát (Hazlov), M. Pivoňka (Cheb), H. Slavík (Lomnice), J. Horák ( Kraslice),     
Z. Kožíšková (Šabina) 
 
Program :  

1. zahájení včetně organizačních záležitostí             (F.Šatra) 
2. zpráva předsedy svazu o činnosti a hospodaření svazu,         (F.Šatra) 
       kontrola plnění usnesení z posledního SZO r. 2007           
3. zpráva předsedy STK o uplynulém ročníku 2007–2008,          (H.Slavík) 

vyhlášení konečného výsledku, hodnocení soutěže 
4. příprava nového ročníku 2008 – 2009, počet účastníků MoP        (H.Slavík) 

(pokud možno přesná informace od jednotlivých oddílů), hrací systém, rozpis 
5. mistrovství jednotlivců pro r. 2009 všech kategorií            (F.Šatra)    

a) kategorie  
b) pořadatelé 
c) systém jednotlivých kategorií 
d) odměny MJ 
f) úhrada MJ 

6. návrh rozpočtu MoKS na soutěžní ročník 2008 – 09          (F.Šatra) 
7. informace a další aktuálnosti                  (H.Slavík) 
8. různé, diskuze průběžně 
9. usnesení – návrh a schválení včetně rozpočtu na soutěžní ročník 2008 – 09  (F.Šatra) 

10.   závěr                                                                                                  
 
 
Z á p i s :  
 
1)  Zahájení a organiza ční záležitosti : 
prezence, seznámení s programem a jeho schválení. Na doplnění stanoveného programu SZO nebyly 
vzneseny nikým žádné požadavky.  
 
 Volba mandátové a návrhové komise – neuskutečněna pro nepotřebnost těchto komisí (všeobecný 
souhlas přítomných). Počty pro schopnost usnášení se jsou jednoduché, neboť byla 100% účast. Také 
vysloven předpoklad hladkého projednání již částečně připraveného návrhu USNESENÍ s tím, že nově 
dohodnuté věci budou operativně do návrhu ihned zakomponovány. 
 
2)  Zpráva p ředsedy svazu o činnosti VV, hospoda ření svazu za uplynulé období a kontrola pln ění 
USNESENÍ z posledního SZO r. 2007: 
podána zevrubná informace o způsobu práce VV (upřednostňován telefonický a e-mailový konzultativní 
způsob). 
     Hospoda ření za sout ěžní rok 1.7.2007 – 30.6.2008:   Rozpočet výdajů zněl na 15 000,- Kč. Skutečné 
výdaje činily 17 411,- Kč (zdůvodnění vyššího čerpání viz příloha „Zpráva o hospodaření MoKS za uplynulý 
soutěžní rok) a Příjmy byly ve výši 17 500,- Kč. To znamená, že po odečtení Výdajové částky od Příjmové 
vychází +89,-Kč (17 500 - 17 411,50 = 89,-). Po přičtení předchozího zůstatku k 1.7.2007 ve výši 5967,10  

činí aktuální z ůstatek svazového ú čtu k datu SZO 6 056,10 K č. 
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      Kontrolou pln ění USNESENÍ z předchozího SZO v r. 2007 bylo konstatováno splnění ve všech bodech! 
 
3)  Zpráva p ředsedy STK k uplynulému ro čníku MoP družstev : 
velmi podrobné a do hloubky jdoucí hodnocení soutěže přednesené předsedou STK Hanušem Slavíkem (viz 
příloha „Zpráva STK-hodnocení soutěžního ročníku 2007–2008“).   

Tento bod programu ukon čen oficiálním vyhlášením kone čného po řadí. Předání diplomu a pohár ů 
vítěznému družstvu TJ Jiskra Aš D již uskute čněno p ři jeho posledním domácím sout ěžním utkání. 
Drobností ocen ěna práce p ředsedy STK Hanuše Slavíka a tím uzav řen sout ěžní rok 2007–2008. 
 
4) Příprava ro čníku 2008–2009 sout ěže MoP družstev :  
zásadním bodem byla nutnost stanovit zda zůstaneme u čtyřčlenných družstev, nebo se po ročním 
experimentu vrátíme k šestičlenným. Po dlouhé rozpravě bylo k přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem: 
5 hlasů pro 6 členů (Aš, Hazlov, Cheb + Utikalová, Šatra), 2x pro 4 členy (Slavík, Lomnice) a 2x zdržení se 
hlasování (Šabina, Kraslice). Avšak vzápětí po oznámení výsledku hlasování se ukázalo, že v případě 
„šestek“ bude počet účastníků soutěže maximálně sedm! Ale spíše pouze pět!!! Lomnice by zřejmě přešla do 
soutěže Karlovarského okresu a Kraslice by se vůbec nepřihlásily! A tak bez další větší diskuze došlo 
k okamžité revokaci rozhodnutí na základě výsledku hlasování a zůstalo při pořádání soutěže pro „čtyřky“ – 
viz bod 2a) USNESENÍ! Důvod je jasný: zachování dostatečného počtu účastníků. Aby byla vyloučena určitá 
„nespravedlnost“ v podobě možné prohry družstva, byť vyhraje tři ze čtyř soubojů, tak přijato rozhodnutí, že 
za celkový výkon poražených kuželek se budou přidělovat – rozdělovat 4 body – viz bod 2b) USNESENÍ. 
V utkání se tak bude rozdělovat celkem 12 bodů.  

 
a) počet účastníků 9 – 12 (Aš 4x, Hazlov 0 ?, Cheb 2x (3x), Šabina 1x, Lomnice 2x, Kraslice 0 (2x)?  
 
b)  přihlášky a soupisky – viz USNESENÍ, bod: Předseda STK ukládá – a) a b) 
 
c) po všeobecné shodě zůstává startovné ve výši 200,- K č za každé zú častn ěné družstvo (viz 
USNESENÍ bod 2c) a Předseda STK ukládá – bod c)). Úhradu možno uskutečnit způsobem dle bodu 8a) 
ZÁPISU (přičemž nejjednodušší a nejrychlejší je provedení úhrady hotově předsedovi Mo svazu).  
 
d) zahájení soutěže zřejmě 21.09.2008. Zahájení a eventuální přestávky budou kopírovat rozlosování 
vyšších soutěží (divize, kraj). Hrací den je nadále Ned ěle 9:00 hod.  Avšak na kuželnách v Aši, Hazlově 
a Chebu toto nelze vzhledem k celkovému počtu družstev v oddíle a hraným soutěžím zajistit. Proto 
každé družstvo si stanoví v přihláškách svůj hrací den včetně času zahájení zápasu, přičemž je možno 
využít i všedního dne! STK bude nicméně preferovat řádný hrací termín. 
  
e) nadále zůstává disciplína 100 hs. Bodování stejné jako v předchozím ročníku, tj. tak zvané „národní“ 
(viz čl.18 Soutěžního řádu), avšak s upraveným odst.2. K stanovení výsledku (k rozdělení) tak bude 
celkem 12 bodů – za vyšší celkový výkon družstva v utkání se přiznají 4 body, při stejném výkonu se 
přizná oběma družstvům po 2 bodech, za nižší výkon bude 0 bodů (viz bod 2b) USNESENÍ). 
 
f) vítězné družstvo obdrží: putovní pohár, pohár do trvalého vlastnictví oddílu, diplom, medaile pro 
všechny členy družstva. Družstva na druhém a třetím místě budou oceněna diplomem – viz bod 2g) 
USNESENÍ. 

 
5)  Mistrovství jednotlivc ů pro rok 2009 všech kategorií : 
  

a)  pořádat MJ v kategoriích žactvo, dorost, juniorská, dospělá, seniorská – (viz  bod 2e) USNESENÍ) 
 

b)  nadále platí vybírání startovného za každého ú častníka v kategoriích: Ženy, Muži, Seniorských 
a Juniorských  (tj. mimo dorosteneckých a žákovských) ve výši á 100,- Kč (viz bod 2d) USNESENÍ). 
Vybrané částky zůstanou pořadatelům jako forma úhrady nákladů spojených s pořadatelstvím. 

 
c)  pořadateli dorostenecké a žákovské kategorie na čtyřdráze bude uhrazen pronájem ve výši 300,- 
Kč/hod za celou kuželnu – viz bod 2f) ad 1) USNESENÍ. Pokud bude pořadatel s dvoudráhou, pak 
pronájem  150,-Kč/hod 

 
d) po krátké diskusi byly potvrzeny další, již v minulosti přijaté finanční podmínky MJ (viz bod 2e) 
USNESENÍ) spojených s pořadatelstvím MJ 

 
e) tři nejlepší odměnit diplomem a medailí. Vítězové navíc obdrží poháry (1x putovní = větší a 1x trvalé 
vlastnictví = menší). Poháry (nebo cokoliv jiného jako upomínkové) do trvalého vlastnictví budou 
poplatny pořizovací ceně – viz bod 2h) USNESENÍ! Důvodem jsou snížené možnosti našeho rozpočtu. 
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Poznámka:  putovní poháry jsme zavedli pouze v kategoriích dospělých (včetně seniorských) a dorostu. 
Pro žákovské a juniorské jsme je prozatím neudělovali (ani nepořídili) z důvodu určité nejistoty zda 
budou každoročně opravdu pořádány. Zdá se nám, že by tomu chyběla určitá kontinuita. 

 
f) platí p řijaté zásady  (platné od MJ pro r. 2007 – přijato VV v Březnu 2007):  

1) shromážděním zástupců oddílů (bod 4i) USNESENÍ ze SZO MoKS r. 2005) byla stanovena účast 
24 hráček (Ženy) a 32 hráčů (Muži a Senioři). Pro jednotlivé oddíly byly stanoveny VV MoKS po čty 
takto: každý oddíl získává dv ě pevná ú častenská místa a další dle umíst ění v lo ňském MJ do 
konečného stavu 32 ú častník ů, respektive 24 ú častnic  – viz bod 2k) USNESENÍ. 

2) vítěz v dospělých kategoriích (Ženy, Muži, Seniorky, Senioři) má automaticky zajištěnou účast 
v následujícím roce. V případě neúčasti obhájce prvenství, p řipadá toto volné místo oddílu, ze 
kterého pocházel v dob ě vybojování titulu ( viz bod 2i) USNESENÍ)! 

 
g) i pro příští rok budou pořadateli MJ zejména Hazlov a Kraslice (vzhledem k disciplíně 120 hs) s tímto 
rozdělením:  
 

1) Mládežnické kategorie: v daném období budou mít registrované dorostence (někdo i dorostenky) 
prakticky všechny oddíly. Případné samostatné MJ pro Žactvo a Juniorské kategorie pořádat jen v 
případě, že budou minimálně 4 účastníci příslušné kategorie. Pokud ano, bylo by vyhlášeno pořadí, 
uděleny diplomy atd. (v takovém případě nutno zajistit příslušný počet pohárů a další! V Rozpočtu 
s tím počítáno je!). Která z těchto kategorií bude pořádána samostatně, rozhodne VV v prosinci 2008. 
Podrobnosti MJ žactva stanoví VV MoKS. Juniorům je umožněn start v dospělých. Pořadatelství a 
termín mistrovství bude rovněž rozhodnut VV v prosinci 2008. Vzhledem k termínové listině ČKA, 
bude muset být mistrovství těchto kategorií uspořádáno v období leden – únor 2009. Financování – 
viz bod 2f) USNESENÍ. Disciplína 1x120 hs (v případě mladších žákovských kategorií 1x100 hs). 
Počet účastníků – viz bod 2j) USNESENÍ. 
 
2) ŽENY a MUŽI: pořadatelem Hazlov.  Termín zřejmě: Sobota 24.1.2009 Ženy a Neděle 25.1.2009 
Muži . Disciplína a systém pro Muže 1x120 hs a prvních 8 f inále na rovn ěž 120 hs (dosažené 
výkony se s čítají). Ženy pouze 1x120 hs, tj. bez finálové části!   
Účastníci v ěkem juniorským a seniorským mohou startovat v kateg orii Muž ů či Žen.  Finanční 
podmínky viz body 2d) a 2f) USNESENÍ a body 5b) a 5c) ZÁPISU. Počet účastníků celkem a 
z jednotlivých oddílů – viz bod 2k) USNESENÍ. 
 
3) SENIORKY a SENIOŘI: pořadatel Kraslice.  Termín zřejmě: Sobota 24.1.2009 Seniorky  a Neděle 
25.1.2009 Senio ři. Disciplína pro obě kategorie 1x120 hs (bez dalšího finálového kola). Finanční 
podmínky – viz body 2d) a 2f) USNESENÍ a body 5b) a 5c) ZÁPISU. Počet účastníků celkem a 
z jednotlivých oddílů – viz bod 2j) a 2k) USNESENÍ.  

 
6) Rozpo čet MoKS na sout ěžní rok 2008-2009 : 

Tvorbu Rozpočtu pro nastávající období výrazně ovlivnilo zejména snížení dotace z KvKKS (o 2 500,- 
méně oproti předchozím létům) a z dosažených čísel v jednotlivých položkách v Rozpočtu za ukončené 
období 2007-2008. Výše Rozpočtu – viz bod 2m) USNESENÍ. 
   

7) Informace : 
    Informace ze SZO Karlovarského kraje nebyla nutná, neboť tohoto jednání se osobně zúčastnili téměř     

všichni přítomní. Obdobné platí o informacích z ČKA, které byly rovněž prezentovány na krajském SZO.  
 
8) Různé: 

a) 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, ke kterým budou oddíly přímo vyzvány (vyplynou z rozpisu 
soutěže nebo z USNESENÍ), či veškeré platby vyplývající z nového Správního a disciplinárního řádu ČKA. 

Účet MoKS obhospodařuje „Sportovní unie Chebska“ (Cheb, Karlova 17 – pracovník Miroslav Sabadin): 
číslo 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, 
tel. do zaměstnání 354 440 116 (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 soutěžní sezónu 2008-09 budou vybrány nejpozději hotově na SZO MoKS v r. 2009 !  V případě 
udělených pokut však obvykle předseda STK také stanovuje do kdy má být zaplaceno.  
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b) putovní poháry v MoP družstev i Mistrovství jednotlivců zůstanou navždy vítěznému oddílu či 
jednotlivci, pokud dotyčný zvítězí 3x po sobě (bez přerušení), anebo 5x celkově (tj. i s přerušením několika 
let) – viz bod 2h) USNESENÍ  
 
9) USNESENÍ : 
Prezentace návrhu USNESENÍ předsedou Mo svazu. Návrh byl jednomyslně všemi přítomnými přijat včetně 
ROZPOČTU. 
 
10) Závěr : 
program SZO byl dodržen a vyčerpán. 
 
  VV MoKS přeje všem oddílům vše dobré a hojnost úspěchů v nastávající sezoně – HODU ZDAR !!!  
 

 

 

Součásti Zápisu 
1. Pozvánka 
2. Zápis z jednání SZO 
3. Usnesení ze SZO 

Přílohy 
1. Rozpočet a skutečnost MoKS za sledované období soutěžního roku  2007 - 08 
2. Zpráva o hospodaření MoKS     - “ -      - “ - 
3. Zpráva STK VV MoKS 
4. Rozpočet MoKS na soutěžní ročník 2008-2009  
5. Listina účastníků SZO 2008 

 
 
 
 
V Chebu dne 20. 07. 2008        
 
 
zapsal: František Šatra 

František Šatra 
předseda MoKS Cheb–Sokolov  


