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Zápis ze zasedání komise STK Interligy 22.06.2020 

 

 

1. Zahájení zasedání  

Zasedání STK Interligy (dále jen STK) se konalo formou videokonference dne 22.6.2020 od 

18:00. Zahájil předseda STK Intreligy Ing. Marián Mitošinka a konstatoval, že 

videokonference se účastní všichni členové STK. Z důvodů pracovních se člen STK Tibor 

Varga připojil během zasedání. 

 

2. Personální obsazení STK Interligy 

Dle Dohody o zřízení Interligy komise přistoupila k volbě předsedy STK. Předcházející 

sezónu byl předsedou zástupce SKoZ, v následujícím soutěžním ročníku musí být zástupce z 

ČKA. Končící předseda Marián Mitošinka navrhnul za předsedu člena Jaromíra Šulu a za 

místopředsedu Mariána Mitošinku. S uvedeným návrhem přítomní členové souhlasili a zvolili 

za předsedu Jaromíra Šulu a za místopředsedu Ing. Mariána Mitošinku. Vedoucím soutěže 

zůstal Karel Bok. 

 

3. Příprava soutěžního ročníku 2020-2021 

Po uvolnění opatření proti koronaviru COVID-19 a otevření hranic bez omezení, komise 

STK věří v pokračování Interligy v další sezoně. VV  ČKA po svém zasedání, prostřednictvím 

svého předsedy STK ČKA, oznámila, že v soutěžním ročníku 2020-2021 je přihlášených 5 

družstev těchto oddílů – TJ Sokol Brno-Husovice, KK Ježci Jihlava, TJ Sokol Luhačovice, 

KK Slavoj Praha a SKK Rokycany. Družstvo TJ Lokomotiva Česká Třebová se do nového 

ročníku nepřihlásilo. Ze Slovenska se přihlásily všechny týmy, které byly účastníky i v minulé 

smolně nedohrané soutěže.  

Na základě Dohody o zřízení Interligy dle čl. 4.2 „Pokud se z jednoho národního svazu 

přihlásí pouze 5 družstev, může STK nabídnout uvolněné místo klubům z druhého národního 

svazu, přičemž musí respektovat jeho nominační klíč.“ , STK Interligy zvažuje možnost 

poskytnout volné místo SKoZ, které nominuje družstvo klubu za SKoZ. STK Interligy se bude 

rozhodovat na základě průzkumu českých družstev z Interligy do termínu 25.6.2020. Nové 

družstvo ze Slovenska znamená zvýšené náklady na cestování a podobně.  

Dále dle čl. 4.1 Dohody „Právo účasti má 6 družstev mužů za ČKA a 6 družstev mužů 

za SKoZ. Klíč pro nominaci družstev do Interligy je v plné kompetenci obou národních svazů 

a je následně zveřejněn v Rozpisu Interligy a popř. ho národní svazy vhodným způsobem 



zveřejní také samy (např. v rozpisu soutěží, které přímo řídí).“, STK Interligy předá možné 

stanovisko ke schválení VV ČKA a SKoZ. Rozpis Interligy 2020-2021 se nemění, bude 

doplněno o nově zvolené STK a adresář organizačních pracovníků účastníků Interligy 2020 - 

2021. 

Místopředseda STK Interligy osloví správce výsledkového servisu, aby se zobrazovaly 

národní tabulky dle rozpisu i v průběhu soutěžního ročníku. 

 

4. Příprava rozlosování ročníku 2020 – 2021 

Po delší debatě, kterou ovlivnila situace, o které je psáno výše, STK má schválené varianty 

rozlosování a nejpozději do 30.6. zašle losovací čísla dle Bergerových tabulek na STK obou 

národních svazů. Vedoucí soutěže připraví neoficiální rozlosování v programu a zveřejní na 

webu.  

 

5. Disciplinární řízení  

Stále čekáme na rozhodnutí disciplinární komise Interligy, která byla ustanovena národními 

svazy, ohledně hrubého nesportovního chování hráče TJ Tatran Sučany Matúše Července 

16.kola v domácím utkání s Interem Bratislava. Předseda STK Interligy vznese dotaz na 

předsedu Disciplinární Komise. 

 

6. Aktiv Interligy a školení rozhodčích 

STK navrhla termín neděli 23.8.2020 na kuželnu Interu Bratislava od 12h. Místopředseda STK 

vznese požadavek na klub. Včas budou rozeslány pozvánky na zástupce družstev a rozhodčí. 

 

7. Závěr 

Po dvouhodinové videokonferenci předseda STK poděkoval místopředsedovi a členům STK 

Interligy za účast na zasedání a přeje Všem hezké léto bez bacilů. 

 

 

 

Zapsal :  

Jaromír Šula 

předseda STK Interligy 

 


