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Partner Severočeské oblastní soutěžní komise SNH 

Z P R Á V Y  č. 10 – 2017/2018 

ze zasedání ze dne 15.7. 2018 v Mostě 

Přítomni:  J. Popelka, L. Kult,  J. Bukovský, V. Kobera 

Omluveni:  P. Hojer 

Hosté:  J. Stýblo 

Program: 

1) Kontrola zápisu z minulých jednání  
2) Přihlášky do nového ročníku – návrh hracích termínů 
3) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM 
4) Různé 

P. Popelka předložil program a požádal o schválení či doplnění navrženého programu. 
Program byl schválen v navrženém znění.  

1) Kontrola zápisu z minulých jednání 

Předseda OSK provedl kontrolu plnění usnesení z minulých zápisů. Bez připomínek – 

schválení jednotlivými členy OSK. Všechny body splněny.     

 

       Usnesení č. 27/2018 

a) OSK schvaluje zápis z posledního jednání OSK  

 

2) Přihlášky do nového ročníku – návrh hracích termínů 

- předseda STÚ OSK seznámil přítomné s obdrženými přihláškami do jednotlivých 

kategorií 

- problematická se jeví nejvíce kategorie muži – nutno projednat na letním aktivu 

s oddíly 

- předseda STÚ navrhl hrací systémy k jednotlivým kategoriím, které jsou u 

mladšího žactva formou 4 turnajů a u staršího žactva také formou 4 turnajů 

- u dorostenek formou 3 turnajů, u dorostenců jsou dva návrhy (turnajový způsob a 

způsob čtyřkolový) – rozhodnutí na letním aktivu 

- ženy – turnajový způsob 

- navrženy hrací termíny žactva 

starší žactvo 
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       8.9. 22.9. 13.10.  27.10.  

        mladší žactvo 

     15.9. 28.9. 6.10. 20.10.  

 

       Usnesení č. 28/2018 – OSK bere zprávu na vědomí a 

a) ukládá předsedovi STÚ a ÚM zpracovat rozpis utkání a turnajů ročníku 2018/19 

nejpozději do 5.8.2018 jej zaslat členům OSK k připomínkování 

Z: V. Kobera a P. Hojer   T: 5.8.2018 

b) ukládá členům OSK zaslat připomínky k rozpisu utkání a turnajů nejpozději do 

8.8.2018 předsedovi STÚ a ÚM 

Z: všichni členové OSK   T: 8.8.2018 

c) ukládá předsedovi STÚ a ÚM zaslat rozpis utkání a turnajů ročníku 2018/19 

nejpozději do 10.8.2018 všem oddílům a klubům k doplnění hracích časů, příp. 

změn ve formě předehrávek či odehrání utkání v obráceném pořadí 

Z: V. Kobera a P. Hojer   T: 10.8.2018 

  

3) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM   

a) předseda STÚ informoval o uzavření tabulek Přeboru Sč. OSK ve všech kategoriích a 

vydání Závěrečného zpravodaje 

b) předseda ÚM písemně informoval o vyúčtování ZHP 2018 – materiál bude následně 

zaslán na oddíly – neplnění Propozic ze strany pořadatelství turnajů od oddílu SKNH 

Louka – projednat vyhlášení pokuty dle těchto Propozic 

c) předseda DÚ informoval o vyhlášení trestů za nesehraná utkání, udělení karet a 

odstoupení ze soutěže – požádal o kontrolu zaplacení – kontrola bude provedena ke 

konci července 2018 

d) předseda ÚR informoval o připravovaném semináři ligových rozhodčích – 25.8.2018, 

prověřit, zda součástí bude též školení nových rozhodčích III. tř.  – předá informaci 

všem oddílům 

       Usnesení č. 29/2018 – OSK bere zprávu na vědomí a 
a) ukládá předsedovi OSK provést kontrolu plateb za udělené pokuty k 31.7.2018 

Z: J. Popelka     T: 31.7.2018 
 

4) Různé 
      - předseda OSK informoval o obdržených vyjádřeních jednotlivých zástupců oddílů 
k výzvě, která řešila společnou soutěž Sč. a Stč. OSK – nepanovala úplná shoda mezi oddíly ve 
vyjádřeních: 
KNH Chomutov – doporučovalo spojit soutěže dospělých 
Žatec – doporučoval spojit všechny soutěže 
Litvínov – doporučoval spojit všechny soutěže 
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Raspenava – nespojovat soutěže ml. a st. žactva, vzhledem k uvažovanému postupu mužů do 
II.ligy bez vyjádření, stejně tak v kategorii dorostenek. Ženy a dorostenci (s výhradou 
vzhledem k počtu hráčů) ano 
SK Chomutov NH – bez vyjádření 
SKNH Louka – souhlasí za podmínky zajištění financování ze strany obce 
Baník Most NH – není dostatek informací, byť chápe, že by spojení bylo přínosem, spíše nyní 
apelovat na oddíly, aby počty se mládežnických družstev navýšily 
      - na základě diskuze se členové OSK shodli, že je potřeba tuto záležitost projednat osobně 
při letním aktivu oddílů a příp. připravit podmínky pro sezónu 2019/2020 
      - předseda STÚ informoval o průběhu LA STK v Praze ze dne 14.7.2018 – podobné 
problémy s počty družstev – zejména kategorie žen 
      - předseda STÚ požádá zástupce Baník Most NH, zda by neuspořádal osmifinálový turnaj 
mužů 45. ročníku ČP mezi 5.-20.1.2019 
      - krátká informace předsedy OSK z jednání 7. a 8. VH ÚKO ČUS v Ústí nad Labem 

     Usnesení č. 30/2018 – OSK bere zprávu na vědomí a  
a) ukládá předsedovi STÚ projednat s Baníkem Most NH možnost pořadatelství 

osmifinále 45. r. ČP mužů 
Z: V. Kobera                   T: 15.7.2018 

 
Příští jednání OSK bude dne 7.9. 2018 v Litvínově na hřišti KNH Litvínov v 17,00 hod. 

Termín jednání :  7.9. 2018                                               Čas: 17,00 hod.                      Místo: Litvínov 

BOD NÁPLŇ BODU ZODPOVÍDÁ 

1 Kontrola zápisu z minulého jednání  Předseda OSK 

2 Kontrola hospodaření za uplynulé období – čerpání rozpočtu Předseda  

3 Příprava Propozic ZHP 2019 - schválení Předseda ÚM  

4 Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM  Jednotliví předsedové 

5 Různé 

 

 

  

 

 

                                                                                      Ing. Josef Popelka,  

                                                                                v.r. předseda Severočeské OSK 


