
 Zápis ze zasedání VV SKKS a STK 12. 12. 2018 v Poděbradech 
 

Přítomni: Barborová, Miláček, Doškář, Šmidlík, Kozák 
Omluveni: Holcman 
 
Program: 1. Soutěže družstev 2018/2019 
  2. Příprava MJ SKKS  
  3. Vánoční turnaj dorostu 
  4. Spuštění nového webu SKKS 
  5. Aktiv STK ČKA 
  6. Usnesení 
 
  
 
ad 1) Soutěže družstev 2018/2019: 
 
Divize AS       – odehráno 13. kol bez závad 
KP I  - odehráno   9. kol bez závad 
KP II  - odehráno 10. kol bez závad 
KP dorostu     – odehrány 4. turnaje v pořádku 
 
Jarní termíny KP dorostu: 
5. turnaj  -neděle 13.1.2019 – kuželna Kolín  
6. turnaj  -neděle 17.2.2019 – kuželna Brandýs nad Labem 
7. turnaj  -neděle 24.3.2019 – kuželna Benešov 
Finále   -neděle 14.4.2019 – kuželna Kosmonosy 
 
     
ad 2) Příprava MJ SKKS:  
 
- Předseda STK p. Šmidlík předložil návrhy rozpisů pro jednotlivé kategorie MJ SKKS. Bylo 
konstatováno, že vzhledem k počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích nebylo nutné 
redukovat počty hráčů. Všechny požadavky oddílů byly akceptovány. 
Podklady pro vyúčtování jednotlivých turnajů připraví p. Barborová. 
Ceny pro medailisty zajistí p. Barborová. 
 
 
ad 3) Vánoční turnaj dorostu  
 
O víkendu 8. – 9.12.2018 proběhl na kuželně Konstruktivy Praha tradiční Vánoční turnaj, 
kterého se zúčastnil i výběr středočeského kraje. V sobotním klání družstev obsadilo naše 
družstvo osmé místo. V nedělním sprintu se nikomu z našich hráčů nepodařilo projít sítem 
prvního kola. Více na: www.kuzelky.cz/clanek.php?id=2978. 
 
 
 
ad 4) Spuštění nového webu SKKS 
 
Od 1.1. 2019 bude oficiálně v provozu nový web Středočeského krajského kuželkářského 
svazu. Stánky najdete na adrese: www.skks-kuzelky.cz.  
Stránky již fungují a postupně dochází k doplňování obsahu, tak jak je na původním webu. 
Oba weby budou nějaký čas fungovat souběžně.  
 
 
ad 5) Aktiv STK ČKA 
 
V sobotu 8.12.2012 v Praze uskutečnil Aktiv STK ČKA, který se věnoval novele Sportovně – 
technických předpisů ČKA. SKKS zastupoval na tomto jednání p. Miláček. Veškeré 
informace k aktivu najdete na www.kuzelky.cz/clanek.php?id=2982. 
 

http://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=2978
http://www.skks-kuzelky.cz/
http://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=2982


 
 
ad 6) Usnesení: 
 
VV SKKS schvaluje návrhy rozpisů MJ SKKS v jednotlivých kategoriích. 
VV SKKS schvaluje nákup cen pro MJ SKKS. 
 
 

VV a STK SKKS přeje všem kuželkářům hezké Vánoce, do nového 
roku vše nejlepší a hodně zdraví a ať nám to všem padá. 
 
 
 
 
Příští zasedání VV SKKS se uskuteční ve středu   6. 2. 2019 od 18 hod. v Poděbradech. 
 
 
 
Zapsal Jan Kozák 
 


