
 
 
 

 
 
 

Videokonferenční zasedání VV SKKS a STK 17.3.2021 
 

Přítomni:         Miláček, Doškář, Šmidlík, Kozák, Novák 
Omluveni: Barborová 
 
Program: 1. Ukončení dlouhodobých soutěží 2020/2021 
  2. Příprava nového soutěžního ročníku 2021/2022 
  3. Mistrovství jednotlivců ČR 
  4. Společné zasedání oddílů SKKS 
  5. Usnesení 
 
 
 ad 1) Ukončení dlouhodobých soutěží 2020/2021 
 
VV SKKS se v návaznosti na rozhodnutí VV ČKA o ukončení dlouhodobých soutěží družstev 
v ročníku 2020/2021 rozhodl ukončit dlouhodobé soutěže (Divize AS, KP I, KP II a 
Středočeský pohár mládeže) pořádané SKKS. Nový soutěžní ročník bude vypsán 
v následujících týdnech. Právo účasti v jednotlivých stupních soutěží mají ta družstva, která 
se zúčastnila zrušeného ročníku 2020/2021, samozřejmě pokud se přihlásí. 
 
VV SKKS se dále rozhodl pro příští ročník soutěží nepožadovat po jednotlivých účastnících 
startovné (po dohodě s PKS platí i pro Divizi AS). V aktuálně zrušeném ročníku byla 
odehrána tři nebo čtyři soutěžní kola v závislosti na rozlosování jednotlivých družstev a 
náklady SKKS na pořádání ročníku byly prakticky nulové. 
 
 
ad 2) Příprava soutěžního ročníku 2021/2022:  
 
Předseda STK p. Šmidlík připraví návrhy rozpisů pro jednotlivé soutěže. Termín 7.4.2021. 
Rozpisy budou schváleny per rollam. 
 
 
ad 3) Mistrovství jednotlivců ČR 
 
VV ČKA i nadále uvažuje v případě zlepšení epidemiologické situace a otevření vnitřních 
sportovišť o vypsání Mistrovství ČR jednotlivců. VV SKKS by v případě uskutečnění plánu 
vyslal do soutěží v jednotlivých kategoriích hráče na základě výsledků MJ SKKS 2020.  
Tento plán se týká soutěží v kategoriích dospělých.  
V kategoriích mládeže nám již spousta hráčů odrostla své kategorii, ve které si vybojovali 
postup na MJ ČR 2020, pokud budou vypsány bude postupováno podle aktuální situace.  
  
 
ad 4) Společné zasedání oddílů SKKS v Kutné Hoře 
 
VV SKKS se rozhodl v případě příznivé epidemiologické situace uspořádat tradiční společné 
zasedání oddílů SKKS v Kutné Hoře v sobotu 5.6.2021 od 10:00 hodin. Vše je závislé na 
vývoji aktuální situace. V případě, že společné zasedání nebude možné uskutečnit budou 
oddíly včas informovány o zrušení této akce. 
 
 

 
 



ad 4) Usnesení 
 
VV SKKS schválil ukončení dlouhodobých soutěží v ročníku 2020/2021. 
VV SKKS schválil, že rozpisy soutěží pro ročník 2021/2022 budou schváleny per rollam. 
VV SKKS schválil postup pro nominaci hráčů při případném uskutečnění M ČR jednotlivců. 
VV SKKS schválil uskutečnění SZO v Kutné Hoře v případě příznivé epidemiologické situace. 
 
 
Příští videokonference se uskuteční 14.4.2021 od 18:00 hodin 
 
 
Zapsal Jiří Miláček 
 


