
KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE 
 

Usnesení  
ze Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek KV kraje  

konaného dne 25.května 2002 v 9:00 hodin v Lomnici. 
 

Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek Karlovarského kraje  

1. Schvaluje 
� Zprávu o činnosti VV KSKK 
� Zprávu o hospodaření KSKK 
� Výsledky hlasování o účasti žen v mezikrajském Západočeském přeboru s negativním výsledkem (pro 7, 

proti 9, zdržel se 1) 
� Zvýšení sankčního poplatku za absenci družstva dorostu u účastníků ZČP na 500 Kč a ukládá VV pokusit 

se prosadit tuto změnu na společném jednání VV Karlovarského a Plzeňského kraje.  
� Rozdělení vybrané částky za sankční poplatky rovným dílem mezi všechny dorostenecké týmy, které 

hrály ZČP dorostu v sezóně 2001-2002. 
� Předběžné kvóty pro Mistrovství jednotlivců KV kraje pro rok 2003. 

2. Bere na v ědomí 
� Kooptaci p.Jaroslava Dobiáše do VV KSKK 

3. Doporu čuje 
� Dbát na dodržování delegace kvalifikovaného rozhodčího k řízení utkání a na dodržování zahájení a 

ukončení mistrovského utkání společným nástupem družstev 

4. Ukládá 
� Oddílům zaslat úplné seznamy aktivních členů oddílů s náležitými daty (registrační číslo a datum 

narození) k rukám sekretáře VV KSKK Hanuše Slavíka do konce června 2002  a průběžně oznamovat 
změny v členské základně 

� VV urychleně rozeslat všem oddílům průkazy rozhodčích III.třídy 
� Oddílům urychleně podat VV informaci o případném zájmu o účast v regionálních soutěžích žen do 

15.června 2002  (i negativní postoj) 
� VV stanovit finanční částky za výkon funkce rozhodčího v jím řízených soutěžích (Západočeský přebor a 

Přebor Karlovarského kraje) 
� VV prostřednictvím rozpisu soutěží uložit pořádajícímu oddílu zajistit k utkání kvalifikovaného rozhodčího 

jakékoliv třídy 
� VV vypsat výběrové řízení na kuželny pro pořádání Mistrovství kraje pro rok 2003 do konce října 2002  a 
řízení ukončit a vydat příslušné rozpisy do konce roku 2002  

� Oddílům předat VV počty zájemců o seniorské, juniorské, dorostenecké a žákovské kategorie Mistrovství 
jednotlivců pro rok 2003 do konce září 2002 

 
 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


