
Z Á P I S 
ze schůze zástupců družstev Přeboru Domažlicka 

konané ve středu 02. 09. 2020 od 18 hodin na kuželně TJ Sokol Díly 
 

Přítomni: Praštil, Kuželková, Pittnerová, Ticháček, Myslík, Kotalová, Pivoňka, Získal, Jungová 
Nepřítomni: zástupci družstev Holýšov D a Újezd C 
Hosté: ---- 
 
Program: 1. Zahájení a prezence 
 2. Rozlosování Přeboru Domažlicka pro rok 2020/21 (PD 2020/21) 
 3. Startovné družstev 
 4. MDO jednotlivců 2021 – kuželny + počty hráčů 
 5. Evidence zápasů a výsledků 
 6. Pohár jednotlivců 
 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. Z deseti přihlášených družstev je přítomno 8 zástupců – 
viz prezenční listina. 
 
2. Rozlosování PD 2020/21 
Losovací čísla: 1 – Díly B; 2 – Újezd B; 3 – Holýšov C; 4 – Holýšov D; 5 – Havlovice C; 6 – Díly C; 7 –Újezd C; 
8 – Pec B; 9 – Zahořany B; 10 – Kdyně C. Návrhy na Rozlosování soutěže družstev PD 2020/21 byly 
zaslány vedoucím družstev a organizačním pracovníkům oddílů a zároveň zveřejněno na webu OKS. Byly 
vytvořeny dvě varianty: č. 1 – začátek podzimní části 3. října a konec 28. listopadu; varianta č. 2 – 
začátek 10. října a konec 5. prosince. Tato varianta byla vytvořena z důvodu krajských voleb. Jarní část je 
pro obě dvě varianty stejný – začátek 16. ledna a konec 27. března. Pro variantu č. 1 bylo 6 zástupců a 1 
pro variantu č. 2. Zástupci družstev hlasováním stanovili začátek PD 2020/21 na 3. října. Dále byly 
navrženy drobné úpravy v rozpisu, které budou do rozpisu zapracovány.  
 
3. Startovné družstev 
Pro letošní soutěžní ročník se neplatí – viz Rozpis soutěží družstev Plzeňského kraje, čl. 6. Od příštího 
soutěžního ročníku se bude platit 500,- Kč (bezhotovostně) za každé přihlášené družstvo. 
 
4. MDO jednotlivců 2021 – kuželny + počty hráčů 
Navržená varianta MDO pouze kategorie senior/ka, muž a žena 30. ledna nabyla přijata. Byla zvolena 
varianta: 9. ledna junioři, dorostenci a žactvo (bez omezení) v Zahořanech; 30. ledna seniorky, juniorky a 
dorostenky (bez omezení) v Holýšově, senioři (24) Díly, muži (24) Havlovice a ženy (24) Pec. Újezd a 
Kdyně volno.   
Postupový klíč v kategorii senior (30. 06. 1961 a starší), muž a žena (01. 07. 1961 až 30. 06. 1997):   

  
  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 tak jako v loňském soutěžním ročníku – ve Slovenském on-
line systému (https://admin.vysledky.kolky.sk). Průběžné výsledky na Výsledkovém servisu SKoZ 
(https://vysledky.kolky.sk)  a na ČKA (http://vysledky.kuzelky.cz).  
Zpravodaje budou bez komentářů ke stažení z webu OKS (https://oksdomazlice.cz/test-02/vysledky-op-
2020-21/) nejpozději následující pondělí večer. Kdo nebude chtít čekat, může si zpravodaj vytvořit sám. 
Po prvním utkání vytvořím návod a umístím na web. 
  
6. Pohár jednotlivců 
K dnešnímu dni je přihlášeno celkem 34 hráčů. Nejmenší účast – 1 hráč Holýšov. Z turnaje se omluvily 
Zahořany.  
1. kolo je stanoveno na sobotu 12. září od 9:00 hod. na kuželnách Havlovice, Díly a Pec. V Holýšově je 
začátek v neděli 13. září od 9:00 hod. (mistrovské utkání ZČD). Startovné 200,- Kč za hráče vyberou 
zástupci pořádajících kuželen. Předání startovného vedoucímu turnaje – po telefonické domluvě.  
2. kolo turnaje je plánováno na 12. (lze i 13.) prosince 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 9. ledna od 9:00 hod. ve Kdyni (prvních 6 hráčů 
z Újezda a Zahořan). 
4. kolo turnaje (superfinále domažlicko a plzeňsko) je plánováno na 6. březen na kuželně, která bude 
vybrána - upřesněna po skončení 3. kola a 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 – prosím o používání aktuální dokumentů zasílaných k soutěži PD 2020/21, zvláště když 
se jedná o dokumenty s novým logem ČKA platným od letošního soutěžního ročníku. Hříšníci: Holýšov, 
Kdyně a Zahořany. 

- Změny v pravidlech: 
Soutěžní řád, čl. 22 – řešení mimořádných situací, změny jsou barevně vyznačeny 
(https://www.kuzelky.cz/dokumenty/predpisy/STP-2020-07-Zmeny.pdf). 
Řád rozhodčích (https://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=3248) – týká se delegovaných 
rozhodčích, ale je dobré vědět, co se v jiných soutěžích děje. 

- Způsob vyčerpání peněžních prostředků zrušeného Okresního Kuželkářského Svazu Domažlice, 
které jsou vedeny na účtu SUOD ve výši 23.662,81 Kč. Byl navržen způsob rovným dílem pro 
všech sedm oddílů v částce 3.300,- Kč, zbytek ( 562,81 Kč) bude použit jako vklad na účet PlKKS.  

- 27. srpna vydal VV ČKA Doporučený postup při pořádání kuželkářských soutěží  
(https://www.kuzelky.cz/dokumenty/2020-21/ostatni/Zasady-pri-utkanich.pdf).  

- Zástupci družstev se domluvili na následujících opatřeních: při utkáních PD 2020/21 se odstraní 
houbičky pro navlhčení prstů, k dispozici budou dezinfekční prostředky na ruce a otírání koulí. 
Každé hostující družstvo si přiveze na utkání svoje tři koule, o které se bude v průběhu utkání 
starat dle doporučení VV ČKA (po ukončení startu hráče si provedou dezinfekci svých 
kuželkářských koulí). O vlastní kuželkářské koule se postará sám majitel. Pokud hostují družstvo 
přijede bez vlastních kuželkářských koulí, budou mu pořadatelem přiděleny a o ty se bude během 
utkání starat jako o vlastní. 
 

8. Závěr 
Vedoucí soutěže poděkoval všem přítomným za účast a popřál hodně štěstí při utkáních v novém 
soutěžním ročníku PD 2020/21. 
 
 
Zapsala: Kuželková Jana      Přepsal: Praštil Václav 
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