
 
Z Á P I S 

ze schůze zástupců družstev Přeboru Domažlicka 
konané ve středu 30. 03. 2022 od 17:00 hod. na kuželně TJ Havlovice 

 

 
Přítomni:  Praštil, Kuneš M., Kalista, Horková, Chlubna, Machálek, Kapic, Dufková st., Konopová, 

Jungová 
Hosté:  Kuželková, Štengl, Kutil 
 
Program: 1. Zahájení a prezence 
 2. Zhodnocení soutěže družstev Přeboru Domažlicka 2021/22 (PD 2021/22) 
 3. Zhodnocení MDO 2022 
 4. Příprava nového soutěžního ročníku PD 2022/23 
 5. MDO 2023 – výhled, možnosti, termíny 
 6. Různé + diskuse  
 7. Závěr 
  
 

 
 

Průběh jednání: 
 
1. Zahájení a prezentace 
Schůzi zahájil vedoucí soutěže družstev Přeboru Domažlicka Václav Praštil, který přivítal všechny 
přítomné zástupce družstev a organizační pracovníky oddílů. Ze sedmi oddílů hrajících PD 2021/22 je 
přítomno 7 zástupců družstev a dva organizační pracovníci oddílů bez družstev v PD.  
 
 
2. Zhodnocení soutěže družstev PD 2021/22 
Na 1. místě skončilo družstvo Holýšov D, které si vybojovalo právo postupu do vyšší soutěže – Přeboru 
Plzeňského Kraje (PPlK) 2022/23 a dle sdělení zástupců oddílu svého práva využije. V případě odmítnutí 
postupu do PPlK mohou postoupit družstva, která skončila na 2. až 4. místě, tj. Díly B, nebo Kdyně C či 
Zahořany B.  
Jednotlivci s nejlepším průměrem: Kűhn Antonín - Újezd B (430,8 p. k. z 9 zápasů), Löffelmannová Anna 
– Kdyně C (430,6 p. k. z 10 zápasů) a Kořanová Marta – Kdyně C (430,07 p. k. z 11 zápasů). 
Zástupcům oddílů byly předány diplomy pro první tři družstva a jednotlivce.   
Pro zajímavost: o 100 nejlepších výkonů soutěže se postaralo 26 hráčů, nejvíce Chlubna – 9x. Vše lze 
vyčíst ze zaslané a na webu umístěné statistiky – Sborník výsledků PD Domažlice, ročník 2021/22. 
 
 
3. Zhodnocení MDO 2022 
Letošní MDO 2022 bylo vypsáno pro šest kategorií:  
senioři – zúčastnilo se celkem 17 hráčů z 24, do MPK 2022 postupuje 16 hráčů, seniorky – 5 z 5, 
postupují všechny zúčastněné hráčky, muži – 22 z 24, postupuje 7 hráčů, ženy - 16 z 24, postupuje 8 
hráček, junioři – 1 ze 4 a juniorky – 1 ze tří. Junioři, juniorky, dorost a žactvo - postupují všichni 
nominovaní hráči bez omezení. Seznam nominovaných hráčů je umístěn na webu. 
 
 



4. Příprava nového soutěžního ročníku PD 2022/23 
Zástupcům oddílů byl vedoucím soutěže předložen návrh na soutěž se čtyřčlennými družstvy – možnost 
přihlášení více družstev. Zástupci oddílů poměrem 6 : 1 návrh odmítli a potvrdili stávající šestičlenná 
družstva. V případě přihlášení 6-ti a méně družstev do PD 2022/23 by se soutěž mohla hrát dvoukolově, 
případně jednokolově s nástavbou play-off. Druhá varianta by se dala použít i při osmi přihlášených 
družstvech. Při první i druhé variantě by soutěž začala stejně jako PPlK a skončila by na konci března 
(celkem 20 kol). Po zaslání přihlášek do PD 2022/23 budou vedoucím soutěže zpracovány obě dvě 
varianty a na schůzi v září předloženy zástupcům oddílů k posouzení a určení systému soutěže. 
 
 
5. MDO 2023 – výhled, možnosti, termíny 
Jak je vidět z výsledků MDO 2022, kategorie žactvo, dorost, juni i seniorky mohou hrát z důvodu malé 
hráčské základny přímo MPK bez omezení. Senioři a ženy s početním omezením, např. 16 + 16 
(Domažlicko + Plzeňsko). U mužů systém 2x120, popř. 3x120. Vše je věcí diskuze na úrovni VV a Zástupců 
oddílu PlKKS.  
 
 
6. Různé + diskuse 
Do PD 2022/23 bylo předběžně přihlášeno 6 družstev: 1 družstvo = Díly, Holýšov, Kdyně, Zahořany; 2 
družstva = Újezd. Pec a Havlovice ještě neví. Vše bude jasné až po zaslání přihlášek. 
Příští schůze zástupců oddílů se bude konat 07. září 2022 od 17:00 hod. na kuželně v Holýšově. 

 
 

7. Závěr 
Vedoucí soutěže poděkoval všem přítomným za účast na schůzi. 
 
 
          Praštil Václav 
            


