
Z á p i s 

ze schůze Okresního kuželkářského svazu Domažlice 

konané ve středu 5. 9. 2018 od 15 hodin. 

 

Přítomni: Praštil, Kuželková, Jungová, Machálek, Myslík, Gottwald, Kalista, Kutil,  

 Ing. Kubalík 

 

Program: 1. Příprava soutěže družstev 2018/19 

 2. Rozlosování OP družstev 

 3. Startovné OP družstev 200,- Kč 

 4. Připomínky a změny v rozlosování OP 

 5. MDO jednotlivců 2019 – kuželny + počty hráčů 

 6. Evidence výsledků 

 7. Různé + diskuse  

 

Průběh jednání: 

 

K b.1. Do soutěže se přihlásilo 13 družstev Domažlického okresu. 

 

K b.2. Rozpis i rozlosování dostala všechna družstva elektronickou poštou. Rozlosování 

 bylo upraveno dle požadavků jednotlivých družstev.  

 Losovaná čísla 1. Holýšov C So 14 8. Zahořany A So 14 

  2. Havlovice D Ne 9 9. Pec C    Ne 9 

   3. Havlovice C So 1430 10. Pec B  Pá 17 

   4. Díly B Pá 17 11. Díly C  Pá 17 

  5. Kdyně C Pá 17 12. volno         

  6. Újezd B  So 14 13. Újezd C  So 14 

  7. Zahořany B Pá 17 14. Holýšov D So 9 

 

 Začátek OP je 15. 9. 2018, jarní část začíná 12. 1. 2018. Ve volných termínech 

 jarní části se budou hrát okresní a krajské přebory jednotlivců.   

 

K b.3. Startovné 200,- Kč za družstvo zaplatily všechny oddíly. 

 

K b.4. Většina připomínek k rozlosování byla zohledněna.   

 

K b.5. MDO jednotlivců 2019: 

 Muži: Pec             – 24 hráčů   – 100HS – sobota 

 Senioři:  Holýšov     – 24 hráčů   – 100 HS - sobota 

 Ženy: Zahořany   – bez omezení  – 100 HS – sobota 

 Seniorky, juniorky, dorostenky:  Kdyně        – bez omezení – 120 HS – sobota 

 Junioři, dorostenci, žactvo: Újezd        – bez omezení – 60/100 HS – sobota 

 

 Závazné přihlášky v kategoriích bez omezení, zvláště v kategorii žen. Při větším 

 počtu účastnic (nad 24) budou počty jednotlivým klubům poníženy dle 

 postupového klíče pro muže. Počty v ostatních kategoriích z důvodu naplánování 

 začátků startů. Nejzazší termín je 21. 12. 2018, přihlášky mohou být jmenovité 

 nebo jenom počet hráčů. Za nahlášení počtů zodpovídají organizační pracovníci 

 klubů. Medaile v den konání MDO, diplomy na závěrečné schůzi. 

 



 

K b. 6. 8-bodové hodnocení, počeštěný slovenský on-line systém – autor Marek Zajko. 

 Program pro zápis výsledků utkání najdete na adrese: 

 https://admin.vysledky.kolky.sk/ . Přihlašovací jméno a heslo zůstává stejné jako 

 v loňském soutěžním ročníku. Doporučuji používat pouze jeden přístup do 

 programu pro všechna družstva napříč soutěžemi. 

 Výstupy - výsledky všech soutěží najdete na adrese: https://vysledky.kuzelky.cz/ 

 (česká verze) nebo i na adrese: https://vysledky.kolky.sk/ (slovenská verze). 

 Až bude on-line program v konečné verzi, připravím obrazový návod a všem 

 zástupcům oddílů rozešlu.   

 

K b. 7. Zástupci byli informováni: 

 o změnách v:  

- Pravidlech kuželkářského sportu – čl. 9 – věkové skupiny muži/ženy od 24 do 59 let 

      Senioři/seniorky 60 let a více 

                                 – čl. 18 – vlastní koule bez pasu  

- Soutěžním řádu kuželkářského sportu a v Řádu rozhodčích 

Seznámeni s: 

- vydanou Směrnicí č. 1/2018 – o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích  

  – školení 1x do roka. 

- S pozvánkou na seminář rozhodčích 3. třídy v pátek 14. 09. 2018 do Kdyně od 18:00 hod.  

 

Paní Jana Kuželková žádá o uvolnění ze své funkce předsedkyně OKS Domažlice. 
Proto VV OKS Domažlice žádá případnou zájemkyni či případného zájemce o 
kontaktování p. Kuželkové nebo kohokoliv z VV OKS.  

 

Při jakékoliv nejasnosti kolem on-line systému se spojte s předsedou STK Václavem Praštilem. 

 

  

  Zapsala Kuželková 
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