
 
Z Á P I S 

ze schůze zástupců družstev Přeboru Domažlicka 
konané ve středu 01. 09. 2021 od 17:00 hodin na kuželně TJ Havlovice 

 

 
Přítomni:  Praštil, Kuželková, Kotalová, Kalista, Jungová, Dufková st., Konopová, Jirka, Horka, 

Psutková 
Nepřítomni:  --- 
Hosté:  Lehmann 
 
Program: 1. Zahájení a prezence 
 2. Rozlosování Přeboru Domažlicka pro rok 2021/22 (PD 2021/22) 
 3. Startovné družstev v PD 
 4. MDO jednotlivců 2022 – kuželny + počty hráčů 
 5. Evidence zápasů a výsledků 
 6. Pohár jednotlivců 2020/21 - dohrávka 
 7. Různé + diskuse 
  
8. Závěr 
 

 
Průběh jednání: 

 
1. Zahájení a prezentace 
Schůzi zahájil vedoucí soutěže Přeboru Domažlicka Václav Praštil, který přivítal všechny zúčastněné 
zástupce družstev a seznámil je s programem. Ze sedmi přihlášených družstev je přítomno 7 zástupců – 
družstev hrající PD a dva zástupci bez družstev v PD. Panu Bohumilu Lehmannovi bylo dodatečně 
(covidové omezení) pogratulováno k dožitým 80-tým narozeninám a předán dárkový balíček. 
 
 
2. Rozlosování PD 2021/22 
Losovací čísla: 1 – Holýšov C; 2 – Újezd B; 3 – nikdo; 4 – Kdyně C; 5 – Zahořany B; 6 –Újezd C; 7 – Díly B;  
8 – Holýšov D. Návrhy na Rozlosování soutěže družstev PD 2021/22 byly zaslány vedoucím družstev a 
organizačním pracovníkům oddílů a zároveň zveřejněno na webu OKS. Začátek podzimní části byl 
stanoven na 9. října, podzimní část skončí 27. listopadu 2021 a je bez volných termínů. Začátek jarní části 
je 15. ledna a konec 5. března 2022. Kolize utkání je v šestém kole – Holýšov hraje všechna utkání doma. 
Holýšov D vyřeší kolizi předehrávkou.  
 
 
3. Startovné družstev 
Pro soutěžní ročník PD 2021/22 se neplatí – viz Rozpis soutěží družstev Plzeňského kraje, čl. 6., písm. 5. 
V případě odehrání celého soutěžního ročníku PD 2021/22 bude startovné ve výši 500,- Kč 
(bezhotovostně) za každé přihlášené družstvo (nebude-li stanoveno jinak). 
 
 
4. MDO jednotlivců 2022 – kuželny + počty hráčů 
ČKA navrhla termín 8. ledna – nevyužijeme. MDO 2022 bude odehráno místo krajů, tj. 29. ledna a to v 
kategoriích senior/ka, muž, žena a junior/ka. Žactvo a dorost budou hrát až MPK 2022 3. dubna. MPK 
2022 pro senior/ka, muž, žena a junior/ka bude s největší pravděpodobností 16. dubna. Kategorie 
seniorka (Holýšov) a junior/ka (Zahořany) je bez omezení, senior (Díly) 24 hráčů, muži (Havlovice) 24 
hráčů a žena (Pec) 24 hráček. Újezd a Kdyně mají pořadatelské volno.   
 



 
 
Postupový klíč v kategorii senior (30. 06. 1962 a starší), muž a žena (01. 07. 1962 až 30. 06. 1998):   

 
  senior  muž  žena 
Díly  3  2  5 
Havlovice 5  4  3 
Holýšov 3  4  2 
Kdyně  4  5  3 
Pec  4  2  2 
Újezd  3  3  6 
Zahořany 2  4  3 
 
 

5. Evidence zápasů a výsledků 
Utkání budou osmibodová a zaznamenávána na portálu kuzelky.com (https://www.kuzelky.com). 
Průběžné výsledky na portálu ČKA (http://vysledky.kuzelky.cz).  
Zpravodaje budou bez komentářů. K odběru se lze přihlásit na portálu kuzelky.com, které budou 
automaticky vygenerovány a zřejmě i rozeslány přihlášeným zájemcům. 
  
6. Pohár jednotlivců 
1. kolo bylo odehráno v září 2020 na kuželnách Havlovice, Díly, Pec a Holýšov.   
2. kolo turnaje bude odehráno 11. září 2021 od 9:00 hod. na kuželnách Újezd (prvních 6 hráčů z Havlovic 
a Dílů) a Zahořany (prvních 6 hráčů z Pece a Holýšova). 
3. kolo turnaje (domažlické finále) je plánováno na 5. prosince 2021 od 9:00 hod. ve Kdyni (prvních 6 
hráčů z Újezda a Zahořan). 
4. kolo turnaje (superfinále domažlicko vs plzeňsko) bude včas upřesněno, kuželna bude vybrána až po 
skončení 3. kola. Zúčastní se ho 6 nejlepších hráčů z domažlického finále a 6 z plzeňského finále. 
Startovné bude použito na nájmy kuželen a ceny pro vítěze. 
 
 
7. Různé + diskuse 
Vedoucí soutěže: 

- Změny v pravidlech (opět): Odkaz na novelu STP: https://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=3325 
(vyznačené změny: https://www.kuzelky.cz/dokumenty/predpisy/STP-2021-07-Zmeny.pdf,   
STP bez vyznačených změn: https://www.kuzelky.cz/dokumenty/predpisy/STP-2021-07.pdf) 

- 19. srpna vydal VV ČKA „Opatření při mistrovských utkáních a dalších soutěžích“, které 6. září 
aktualizoval: https://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=3335  
(platná opatření:  https://www.kuzelky.cz/dokumenty/2021-22/ligy/Opatreni-covid-2021-08.pdf,  
zásady při utkáních: https://www.kuzelky.cz/dokumenty/2021-22/ligy/Zasady-pri-utkanich.pdf   
 
 

8. Závěr 
Vedoucí soutěže poděkoval všem přítomným za účast a popřál hodně štěstí při utkáních v novém 
soutěžním ročníku PD 2021/22. 
 
 
Zapsala: Kuželková Jana      Přepsal: Praštil Václav 
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