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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 22.6.2010 V LOMNIC I 

 

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 Mistrovství jednotlivců pro rok 2010 – bez připomínek. 
c)  Kontrolu plnění USNESENÍ z předchozího SZO konaného v r. 2009 – nebyl uložen žádný konkrétní úkol. 
d) Vzhledem ke změně struktury krajských soutěží nebude MoKS pro příští soutěžní ročník (obdobně jako 

v uplynulém soutěžním ročníku a zřejmě i dál do budoucna) vypisovat MoP družstev. MoKS zůstává pro 
nejbližší období pouze řízení MJ.  

 

2)  SZO schvaluje:    
a) Mistrovství jednotlivců pro rok 2011 pořádat v těchto kategoriích : 

- Žákyně, Žáci (společná soutěž pro věkovou skupinu ml. a st. dle nových Pravidel kuželkářského 
sportu – Čl. 9 odst.1) 

- Dorostenky, Dorostenci (zde povolen start účastníkům věkem ještě žákovským) 
- Juniorky, Junioři 
- Ženy, Muži (povolen start účastníkům s věkem seniorským, start hráčů juniorské kategorie bude 

možný pouze v případě, že nebude vypsán jejich vlastní turnaj) 
- Seniorky, Senioři  

 
Poznámka: Samostatné mistrovství v kategorii žactvo a juniorské pořádat a v těchto také vyhlašovat pořadí 
pouze v případě, kdy počet účastníků bude 3 a více! Pokud počet nižší než 3, tak tyto včlenit do soutěží 
dorosteneckých (platí pro žáky) a dospělých (juniorské kategorie). O tom zda a v které mládežnické kategorii 
pořádat samostatné mistrovství rozhodne VV nejpozději v prosinci 2010. 
 
b) Pořadateli žákovské a dorostenecké kategorie nebude pr oplácen žádný pronájem. Postupn ě se 

v po řadatelství t ěchto kategorií vyst řídají všechny oddíly meziokresu. Tímto oddíly p řevezmou 
náklady spojené s po řadatelstvím na svá bedra a cyklus kole čka by m ěl být uzav řen buď v r. 2015 
(bez Kraslic) nebo v roce 2016 (s Kraslicemi), tedy  tak, aby se toto opat ření postupn ě dotklo 
všech.  

 
c) První tři nejlepší v kategorii Žactva a Dorostu ohodnotit diplomem a medailí. V ostatních kategoriích 

(Juniorstvo, Muži, Ženy, Seniorstvo) bude udělen pouze diplom.  
 
Poznámka: Ještě se jeví určitá možnost udělit ve všech kategoriích také medaile (blížeji viz bod 5e) 
ZÁPISU). O tom, co opravdu první t ři (případn ě kdo z nich) obdrží definitivn ě rozhodne VV MoKS 
v prosinci 2010!  
 
Rozhodnutí, která byla p řijata již v p ředchozích SZO MoKS a která z ůstávají v platnosti i nadále: 
 
d) Zůstává startovné 100,- Kč za každého účastníka individuálních Mistrovství jednotlivců Mo v kategoriích 

Juniorky, Junioři, Ženy, Muži, Seniorky, Senioři, tj. mimo mládežnických kategorií (žákovské, a 
dorostenecké). Vybrané startovné zůstane pořadatelům jako forma úhrady nákladů spojených 
s pořadatelstvím (kompenzace za to, že Mo svaz nebude hradit pronájem kuželny). 
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e)  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 hlavního 

rozhodčího a rozhodčího (nikdo další jiný vyplácen nebude)  
2)  případné cestovné (rozhodčím) 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 rozhodčích vznikne pouze tehdy, pokud delegovaný rozhodčí není z řad 
pořadatelského oddílu! 

 
f)  Právo automatické účasti získává obhájce prvenství z předchozího ročníku MJ kategorie Žen, Mužů, 

Seniorek a Seniorů. V případě jeho neúčasti připadá toto volné místo oddílu, ze kterého pocházel v době 
vybojování titulu. 

 
g)   Počty hráčů na MJ 2011 v kategoriích Žactva, Dorostu, Juniorských, Žen a Seniorek bez omezení, to jest 

účast dle přihlášek. 
 
h) V kategoriích Muži a Senioři byly pro jednotlivé oddíly stanoveny VV MoKS počty takto (platí od MJ          

r. 2007): každý oddíl získává dvě pevná účastenská místa a další dle umístění svých hráčů 
v předchozím MJ do konečného stavu 32 účastníků – Seniorů, respektive 24 účastníků – Mužů. 

 
i) MJ hrát v disciplíně 120 hs (případnou účast mladších žáků upraví VV v Rozpisu, včetně možného 

přizpůsobení disciplíny). Pouze kategorie Mužů bude mít ještě finálovou část na dalších 120 hs pro 
prvních 8 po základní části a pro určení konečného pořadí se výkony sečtou. 

 
j) Každý hráč se může zúčastnit Mistrovství jednotlivců pouze v jedné kategorii. 
 
k) Putovní poháry z Mistrovství jednotlivců zůstanou navždy vítěznému jednotlivci, pokud dotyčný zvítězí 

3× po sobě (bez přerušení), anebo 5× celkově (tj. i s přerušením několika let). 
 
l)  Rozpo čet MoKS pro sout ěžní ro čník 2010-2011 (tj. období od 1.7.2010 do 30.6.2011)  v celkové 

Výdajové výši 4 300,- K č a Příjmové výši 2 000,- K č (blíže viz samostatný „Rozpo čet“). 

Poznámka: výše příjmové částky se bude odvíjet od případné dotace z KvKKS! Avšak ať už bude dotace 
jakákoliv, tak téměř určitě příjem a výdej nebude zajištěn jako vyrovnaný!  

 

USNESENÍ V TOMTO ZNĚNÍ PŘIJATO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ! 
 

Předseda STK ukládá : 
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 vést a rozhodovat naše d ění v MoKS) 
 
 
 
Přítomni :                      Nepřítomni :  nechyběl zástupce žádného oddílu 
František Šatra předseda svazu 
Hanuš Slavík předseda STK  
Miroslava Utikalová člen VV  
Stanislav Novák Jiskra Hazlov 
Helena Gladavská Lokomotiva Cheb 
Bohuslav Maněna Jiskra Šabina 
Jiří Guba  TJ Lomnice    
Jiří Plavec Jiskra Aš 
Petr Novák SKK Kraslice 
 
 
V Chebu dne 10.7.2010               František Š a t r a 

předseda MoKS Cheb-Sokolov 


