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K první schůzi v nové sezóně se členové VV PKS sešli na kuželně SK Meteoru Praha dne 25.9.2013. Do programu 
byly zařazeny především otázky rozpočtu PKS a jeho evidence, kontrola plateb ze strany jednotlivých oddílů, 
hodnocení již odehraných zápasů této sezóny a připomínky k jejich průběhu. 

Předseda VV PKS touto formou děkuje všem členům VV a především skupinářům za dobře odvedenou práci 
v minulé sezóně. 

VV PKS projednal: 

1. Termínový kalendář PKS na podzimní část ročníku 2013/2014 (je umístěn na web stránkách PKS) 

2. Výsledky prvního turnaje Pražské pětky. První z pěti turnajů proběhl na kuželně v Rudné a účastnilo se ho 
celkem 49 dvojic. Výsledky jsou opět zveřejněny na web stránkách PKS v sekci turnaje. V čele jsou v tuto 
chvíli v mužích Stašák Anton a Pavlík Petr (884), v ženách Mizerová Blanka a Sailerová Anna (861) a ve 
smíšených dvojicích Holubová Ludmila a Koščo Petr (892) 

3. První turnaj Mladé Prahy mládeže. Následující turnaj proběhne na SK Meteor Praha, a to 13.10.2013. 
Zájemci o účast se přihlašují u pí Zimákové min. 5 dní před turnajem. Platí i pro další turnaje. Za 
připravenost a zdárný průběh plně odpovídá předseda oddílu, kde turnaj probíhá. 

4. Předání ocenění vítězi MP družstev Admiře Kobylisy do 24.10.2013. Zajistí předseda STK a předseda PKS. 

5. Rámcový rozpočet na letošní ročník. Na schůzích PKS bude pravidelně hospodářem předkládán aktuální 
stav na účtu PKS. 

6. Způsob kontroly úhrad startovného za nový soutěžní ročník 2013/2014 a přípravu přehledu přestupků 
a odpovídajících pokut (platnost od jarní části sezóny) 

7. Urychlené provedení úhrady startovného 2 900,-Kč na účet Středočeského KS. Zajistí hospodář PKS. 
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8. Nedodržení úhrady pokut za minulý ročník některých oddílů  

9. Informaci předsedy komise rozhodčích o stavu rozhodčích v Praze 

10. Informaci předsedy STK o průběhu soutěží MP družstev. Opětovně upozorňujeme na velké množství 
odložených zápasů a žádáme, aby oddíly možnost odložení zápasu braly jako výjimečnou situaci. Odložení 
zápasu není a nebude samozřejmostí, musí být schváleno příslušným skupinářem.   

11. Informaci o úspěšné kolaudaci kuželny v Edenu  

VV PKS schválil udělení pokut: 
 

Číslo 
přestupku 

Přestupek Pokutované 
družstvo 

Pokuta v Kč 

1.1 Pozdní zaslání soupisek 
 
 

Sokol Vršovice 200,- 

1.2 Pozdní úhrada startovného (26.8.2013) 

(Dle rozpisu soutěže byl termín úhrady startovného do 16.8.2013) 
 

Slavoj Praha 200,- 

1.3 Pozdní úhrada startovného (2.9.2013) 

(Dle rozpisu soutěže byl termín úhrady startovného do 16.8.2013) 
 

KK DP Praha 200,- 

1.4 Pozdní úhrada startovného (4.9.2013) 

(Dle rozpisu soutěže byl termín úhrady startovného do 16.8.2013) 

 

Sokol Vršovice  200,- 

1.5 Pozdní úhrada startovného (5.9.2013) 

(Dle rozpisu soutěže byl termín úhrady startovného do 16.8.2013) 

 

Sokol Rudná 200,- 

1.6 Neaktualizované údaje na soupisce (platnosti 
registračních průkazů) 
 

Slavoj Praha 100,- 

1.7 Chybný údaj v zápise o utkání - uvedení hráče, 
který v utkání nenastoupil 
(konečný výsledek utkání byl upraven na 8:8 - anulace výsledku 3. 
hráče SK Meteor) 

SK Meteor 200,- 

1.8 Chybný údaj v zápise o utkání – schválení zápisu 
o utkání, kde byl uveden hráč, který v utkání 
nenastoupil 

SK Uhelné sklady 200,- 

 

Všechny pokuty musí být uhrazeny do konce října 2013 na č. účtu 78 36 011 / 0100. Jako variabilní symbol 
uvádějte vždy kód vašeho oddílu a do poznámky účel platby. Totéž platí pro dosud neuhrazené pokuty 
z loňského ročníku (KK Slavia Praha 300,-Kč; PSK Union Praha 100,-Kč a SC Radotín 100,-Kč).  

 
Příští schůze se koná 16.10.2013 od 17.00 na kuželně Meteoru  
a následně pak 6.11.2013 od 17.00 na kuželně SK Žižkov 
 
 

Předseda STK        Předseda PKS 
J.Pleticha        I.Vlková 


