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Zápis  
ze spole čného zasedání Výkonných výbor ů KvKKS a PlKuS 

(13. zasedání VV KvKKS) 
 
Datum a čas konání : 
2.června 2004, 18:00 hodin, klubovna Sokol Útvina, Útvina 160 
Přítomni: 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vladislav Šnicer, Josef Červenka – za KvKKS 
Roman Pytlík, Jiří Diviš, Bohumil Platzer – za PlKus 
Nepřítomni: 
Josef Teska (PlKuS  - omluven) 
 

Zápis 

1. Řízení Západo české divize 
Po obšírné diskusi, při které si oba VV vyjasnily současnou situaci, bylo rozhodnuto, že divizi bude řídit 
samostatná divizní STK ve složení: předseda STK Hanuš Slavík (zastupuje zde STK ČKA), členové Jiří Diviš 
(vedoucí soutěže) a Jaroslav Dobiáš. 
V nadcházejícím ročníku bude divizi řídit PlKuS, dále se předpokládá jednoroční rotace mezi oběma kraji. 

2. Doladění Rozpisu divize 
Rozlosování  - není nutné se striktně držet termínového kalendáře ČKA, zahájení soutěže se předpokládá 

25.9.2004, při tvorbě rozlosování se zohlední rozlosování ligových soutěží; dodrží se volné 
velikonoce a pravděpodobně i termín 30.10.2004  
Rozlosování provede J.Diviš a bude při tom úzce spolupracovat a konzultovat s J.Dobiášem 

Startovné - bude uhrazeno na účty jednotlivých svazů dle informací, které budou uvedeny v přihlášce. 
Přihlášky - předpokládaný konečný termín pro přihlášky (i úhradu startovného) je 30.6.2004 
Pokuty - za absenci družstva dorostu 600 Kč, za neodeslání zápisu v termínu – poprvé 100 Kč, 

každá další 200 Kč 
Zpravodaj - bude věnován pouze divizi. Vedoucí soutěže apeluje na zástupce oddílů, aby připojovali 

k zápisu komentář k utkání, jinak sám nehodlá komentáře tvořit 
Adresář - jednatelé obou krajských svazů aktualizují na SZO adresáře a předají je J.Divišovi 

3. Rozhod čí v divizi 
Původní požadavek VV ČKA byly přímé delegace rozhodčích. Bylo rozhodnuto, že delegace budou provádět 
Komise rozhodčích obou krajských svazů podle územní příslušnosti pořadatele daného utkání. Nicméně 
Hanuš Slavík byl pověřen se pokusit na celostátním aktivu STK prosadit náš dlouho osvědčený model 
zajištění rozhodčích pořadatelem utkání, který podle nás poskytuje mnohem větší záruky, že zápasy budou 
skutečně řídit kvalifikovaní rozhodčí. 
Odměna pro rozhodčího je 200 Kč, pokud v zápasu startuje 100 Kč. 
Aktuální informace.  Na celostátním aktivu STK se bez problémů podařilo prosadit systém zajištění 
rozhodčích pořádajícím oddílem, čímž se vše výrazně zjednodušuje. Systém bude obdobný jako v minulých 
sezónách. Divizní STK vydá společně s Rozlosováním listinu schválených rozhodčích pro řízení divize. 
Pokuta za nezajištění rozhodčího bude opět shodná s odměnou pro rozhodčího – tedy 200 Kč. 

4. Povinnost dorostu 
VV ČKA rozhodl o tom, že od sezóny 2005-2006 bude v divizích platit při absenci družstva dorostu stejná 
restrikce jako v ligových soutěžích, tedy automatický sestup. Oba VV se shodly na názoru, že takto tvrdý 
postih není na této úrovni adekvátní a je jednoznačně demotivující. Pro některé „vesnické“ jednoty je splnění 
této povinnosti téměř nemožné, protože vhodný hráčský kádr prostě není k dispozici. Ale ostatně i pro oddíly 



z větších měst, kde se zdá situace jednodušší, je splnění této podmínky velice problematické. Samozřejmě 
záměr VV ČKA je nám jasný a plně jej chápeme. Ale na úrovni divizí nesouhlasíme s jeho tvrdostí. 
Naopak přijatelná by byla třeba i výrazně zvýšená finanční sankce, třeba i v řádu 2000 až 3000 Kč. 
Hanuš Slavík byl pověřen sepsat a po připomínkovém řízení obou VV odeslat k rukám VV ČKA protestní 
nótu proti této sankci. 
 
 
Hodu zdar ! 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 

 Vítězslav Vodehnal                Roman Pytlík 
  předseda VV KvKKS                předseda VV PlKus 
 

Hanuš Slavík                  Josef Teska 
jednatel VV KvKKS                jednatel VV PlKuS 


