
Zápis ze zasedání VV SKKS a STK 2.10. 2019 v Poděbradech 
 
 

Přítomni: Barborová, Miláček, Doškář, Šmidlík, Novák 
Omluveni: Kozák 
 
Program: 1. Soutěže družstev 2019/2020 
  2. Příprava MJ SKKS  
  3. Různé 
  4. Usnesení 
 
ad 1) Soutěže družstev 2019/2020: 
 
Divize AS  - odehrána 4.kola, bez závad 
KP I  - odehrána 4.kola, bez závad 
KP II   - odehrána 4.kola, bez závad 
SP mládeže  - odehrán 1. turnaj – v pořádku 
 
Předseda STK SKKS p. Šmidlík předložil termíny jednotlivých turnajů SP mládeže: 
 
1. turnaj neděle 15.9.2019 – kuželna Kostelec nad Č. l.  
2. turnaj neděle 6.10.2019 – kuželna Kutná Hora 
3. turnaj neděle 27.10.2019 – kuželna Poděbrady 
4. turnaj neděle 24.11.2019 – kuželna Neratovice 
5. turnaj neděle 19.1.2020 – kuželna Kolín 
6. turnaj neděle 16.2.2020 – kuželna Brandýs nad Labem 
7. turnaj neděle 8.3.2020 – kuželna Benešov 
8. turnaj (finále) neděle 5.4.2020 – kuželna Kosmonosy 
 
Termíny byly schváleny per rollam v průběhu měsíce srpna. 
 
 
ad 2) Příprava MJ SKKS:  
 
VV SKKS stanovil termíny MJ SKKS:  
5.1.2020 kategorie žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky a junioři, juniorky 
25.1.- 26.1.2020 kategorie muži, ženy a seniorky, senioři 
Místa konání budou stanovena na příštím zasedání VV. 
 
VV SKKS projednal změnu úhrady startovného MJ SKKS. Startovné bude od příštího ročníku 
MJ SKKS hrazeno kluby bankovním převodem na účet SKKS. Podrobnosti budou 
zapracovány do rozpisu soutěže.  

 
ad 3) Různé: 
 
Pro potřeby reprezentace kraje v kategoriích žáci a dorost bylo zakoupeno 7 sad dresů a 
teplákových souprav. Na základě programu: Výzva PODPORA MLADÝCH KUŽELKÁŘŮ bylo 
zažádáno o dotaci na částku 8750,- Kč. 
VV SKKS dále projednal nákup sedmi kusů sportovních tašek v maximální ceně á 300,- Kč/ks 
pro potřeby krajské reprezentace. 
 
Na webu SKKS byl zveřejněn seznam rozhodčích a trenérů III. třídy s platným průkazem.  
 
Pro potřeby vedení účetnictví SKKS byl hospodářce p. Barborové zřízen přístup do 
internetového bankovnictví. Hospodářka p. Barborová má právo zadávat případné platby 
z účtu SKKS. Platbu vždy musí autorizovat předseda SKKS p. Miláček. 
. 
 
 
 



 
 
ad 4) Usnesení: 
 
VV schválil termíny turnajů SP mládeže. 
VV schválil termíny jednotlivých kategorií MJ SKKS. 
VV schválil změnu placení startovného MJ SKKS. 
VV schválil nákup sedmi kusů sportovních tašek pro potřeby krajské reprezentace mládeže. 
 
 
 
Příští zasedání VV SKKS se uskuteční ve středu 6.11. 2019 od 18 hod. v Poděbradech. 
 
 
 
 
Zapsal Jiří Miláček 


