
Z á p i s 

ze schůze Okresního kuželkářského svazu Domažlice 

konané ve středu 10. 06. 2020 od 17 hodin. 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program: 

1. zahájení 

2. zhodnocení OP družstev 

3. zhodnocení MDO a předání diplomů 

4. zhodnocení MPK a MČR 

5. projednání zrušení okresních svazů 

6. příprava nového soutěžního ročníku 2020/21 

7. příprava MDO 2021 

8. diskuse 

9. závěr 

 

 

K b. 1. Zahájení provedla předsedkyně OKS Domažlice, paní Jana Kuželková, která přivítala 

všechny přítomné zástupce družstev i hosty Ing. Jiřího Vavřičku, předsedu PlKKS, Martu 

Kořanovou, hospodářku PlKKS a Karla Boka, předsedu SOPPl. 

 

K b. 2. OP družstev byl předčasně ukončen s tím, že celá kuželkářská sezóna 2019/20 byla 

anulována, což bylo zveřejněno v závěrečném zpravodaji (viz Závěrečný zpravodaj 

Domažlického okresního přeboru ze dne 21. 04. 2020).  

 

K b. 3. Zhodnocení MDO provedl předseda STK, při kterém byly předány diplomy úspěšným 

jednotlivcům na 1. – 3. místě ve všech kategoriích. 

 

K b. 4. Při zhodnocení MPK, které provedl opět předseda STK, byli přítomní seznámeni 

s celkovými výsledky jednotlivců v rámci Plzeňského kraje se zaměřením na umístění hráčů 

našeho okresu. 

 

K b. 5. Předseda PlKKS vysvětlil reorganizaci kuželkářských svazů v Plzeňském kraji i důvody 

zrušení stávajících Okresních svazů. Hlavním přínosem je možnost financování pronájmů 

kuželen na mistrovství jednotlivců, medailí, diplomů atp. z dotací ČKA poskytnutých 

PlKKS. Startovné popř. pokuty bude placeno bezhotovostně přímo na účet PlKKSu. Nový 

soutěžní ročník 2020/21 je od startovného osvobozen (viz Rozpis soutěží družstev 

Plzeňského kraje, bod. 6). Zástupci oddílů odsouhlasili převod finančních prostředků již 

zrušeného OKS Domažlice na oddíly hlasováním 6 – 1 – 0. Jakým způsobem budou peněžní 

prostředky rozděleny jednotlivým oddílům bude zástupci oddílů upřesněno na příští schůzi 

02. 09. 2020.    

 

K b. 6.  Nový soutěžní ročník družstev i jednotlivců bude řízen STK PlKKS prostřednictvím svých 

vedoucích soutěže. V Plzeňském kraji pro soutěžní ročník 2020/21 jsou vedoucí soutěží: 

Bok Karel – PPlK (Přebor Plzeňského Kraje), Koubský Jan – SPPL (Sdružený Přebor 

Plzeňska) a Praštil Václav pro PD (Přebor Domažlicka). Soutěžní ročník 2020/21 bude mít 

celkem 10 družstev (zatím se nepřihlásily Havlovice C a Pec B), takže podzimní část 

soutěže bude moci začít první říjnovou sobotu a skončit poslední listopadovou sobotu. 

 

 



 

 

K b. 7.  Přítomní zástupci oddílů byli seznámeni s kuželnami a počty hráčů na MDO 2021. Byla 

vznesen návrh na možnou změnu pořadatelských kuželen a herního systému v návaznosti na 

připravované dvoukolové MPK v kategorii mužů, případně i dalších kategorií. Podrobnosti a 

konečné řešení bude sděleno před začátkem soutěže družstev na schůzi 02. 09. 2020.    

 

K b. 8.  – kolaudace kuželen – Plzeňský kraj bude mít nového kolaudátora, kdo bude potřebovat 

prodloužit platnost kolaudace kuželny může kontaktovat nového kolaudátora, Ing. Jiřího 

Vavřičku. 

– Byl připomenut Pohár jednotlivců, vysvětlen princip a systém hraní. 

– Zástupci oddílů odsouhlasili ukončení činnosti Kuželkářského svazu  v rámci 

Domažlického okresu a tím i v organizaci ČUS, kde jsme využívali prostory pro 

pořádání schůzí. Napříště se budou podzimní a jarní schůze pořádat na našich kuželnách, 

vždy dvě schůze příslušného soutěžního ročníku na jedné kuželně. Kuželny se budou 

střídat dle abecedy. První schůze PD se bude konat ve středu dne 02. 09. 2020 od 

18:00 hod na Dílích. Následovat budou: Havlovice (2021/22), Holýšov (2022/23), 

Kdyně (2023/24), Pec (2024/25), Újezd (2025/26) a Zahořany (2026/27). V případě, že 

bude do soutěží družstev přihlášena nová kuželna, pro potřeby schůzí se zařadí za 

Zahořany, pro potřeby pořádání MDO bude systém pořadatelů operativně upraven. 

 

K b. 9.  Závěr schůze provedl Václav Praštil. A tímto OKS Domažlice ukončil svoji činnost. 

 

  

 

  Zapsala: Kuželková Jana 


