
 
 
 

 
 
 

Zápis ze zasedání VV SKKS a STK 6.11.2019 v Poděbradech 
 

Přítomni: Barborová, Miláček, Doškář, Šmidlík, Kozák 
Omluveni: Novák 
 
Program: 1. Soutěže družstev 2019/2020 
  2. Příprava MJ SKKS  
  3. Různé 
  4. Usnesení 
 
 
 ad 1) Soutěže družstev 2019/2020: 
 
Divize AS - odehráno   9. kol bez závad 
KP I  - odehráno   9. kol bez závad 
KP II  - odehráno   9. kol bez závad 
SP mládeže - odehrán     3. turnaj v pořádku 
 
    ad 2) Příprava MJ SKKS:  
 
Předseda STK p. Šmidlík předložil návrhy rozpisů pro jednotlivé kategorie MJ SKKS. 
Rozpisy budou schváleny per rollam. 
 
Místa a termíny konání jednotlivých kategorií MJ SKKS: 
 
Junioři a juniorky:   sobota 4.1.2020 kuželna TJ Sokol Benešov 
Žáci a žákyně:  sobota 4.1.2020 kuželna TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy 
Dorostenci a dorostenky:  neděle 5.1.2020 kuželna TJ Sparta Kutná Hora 
Ženy a seniorky:  sobota 25.1.2020 kuželna TJ Sokol Benešov 
Muži:     25.1. – 26.1.2020 kuželna TJ Sparta Kutná Hora  
Senioři:   25.1. – 26.1.2020 kuželna KK Jiří Poděbrady 
 
Počty účastníků MJ SKKS v jednotlivých kategoriích zašlou oddíly e-mailem – vyplněnou 
přihlášku nejpozději do 8.12.2019 předsedovi STK p. Šmidlíkovi. 
Přihláška je přílohou tohoto zápisu. 
 
Klíč pro případnou redukci počtu hráčů za oddíl v kategorii mužů je: 
- 2. KLM (3 družstva) po 5 hráčích 
- 3. KLM (4 družstva) po 4 hráčích 
- Divize AS (5 družstev) po 3 hráčích 
- KP (3 družstva) po 2 hráčích 
 
VV upozorňuje, že podané přihlášky jednotlivých oddílů jsou závazným podkladem pro 
úhradu startovného. Dle počtu přihlášených hráčů / hráček zašlou oddíly celkovou částku 
startovného. Částku uhradí bankovním převodem na účet SKKS uvedený v rozpisech MJ 
SKKS. To znamená, že každý oddíl uhradí startovné za všechny své přihlášené hráče / 
hráčky. Výše startovného v jednotlivých kategoriích je ponechána ve stejné výši jako 
v loňském ročníku MJ SKKS. 
Upozornění: 
Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet SKKS od jednotlivých oddílů, ale i 
opačným směrem za pronájem, řediteli turnaje apod.  

 
 



ad 3) Nominace na Vánoční turnaj dorostu 
 
20. ročník turnaje se uskuteční 14. – 15.12.2019 na kuželně ve Vracově.  
Na turnaji nás budou reprezentovat tito hráči:  
Nováková Tereza, Dlouhá Lucie obě KK Kosmonosy  
Tichý Jiří, Šafránek Jiří oba KK Jiří Poděbrady  
Náhradníci:  Tichá Lada – KK Jiří Poděbrady,  

Janda Adam – TJ Sparta Kutná Hora 
Vedoucí výpravy:  Vít Tomáš – KK Kosmonosy 
 
Přihlášku na vánoční turnaj zašle p. Miláček. 
 
  
ad 3) Různé:  
 
VV zajistil nákup 7 kusů sportovních tašek (v každé je dres a tepláková souprava) pro 
potřeby krajské reprezentace a budou předány vedoucímu krajské reprezentace mládeže 
Tomáši Vítovi.     
  
 
ad 4) Usnesení: 
 
VV schválil, že rozpisy jednotlivých kategorií MJ SKKS budou schváleny per rollam. 
VV schválil místa konání v jednotlivých kategoriích MJ SKKS. 
VV schválil nákup cen pro MJ SKKS. 
VV schválil změnu úhrady startovného pro MJ SKKS. 
VV schválil nominaci na Vánoční turnaj. 
 
 

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 dne 12.2.2020 od 18 hod. v Poděbradech. 
 
 
Zapsal Jan Kozák 
 


