
KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE 
 

Zápis  
ze Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek KV kraje  
 
Datum a čas konání : 
25.května 2002, 9:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 357 04 Lomnice 
Přítomni : 
VV : V.Vodehnal, H.Slavík, O.Dostál, J.Červenka, J.Dobiáš 
OKS KV : V.Vodehnal 
MoKS CH-SO : F.Šatra 
Kluby : Maršát (Aš), Hlávka, Haken (Hazlov), Kindl (Šabina), Marek (Cheb), Vodehnal (SKK KV), Káně 
(Kraslice), Černohous (Slávia), Dobiáš (Slovan), Mandák (Teplá), Červenka (Útvina), Bezouška, Vlček 
(Jáchymov), Slavík (Lomnice) 
Nepřítomen, omluven : 
V.Šnicer (VV) – nemoc 
 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KSKK (V.Vodehnal) 
4. Zpráva VV o hospodaření (J.Červenka) 
5. Zpráva STK - Vyhodnocení soutěží ročníku 2001-2002, předání cen (O.Dostál / J.Dobiáš) 
6. Příprava nového ročníku soutěží (O.Dostál / J.Dobiáš) 
7. Různé, diskuse 
8. Usnesení 
9. Závěr  

Zápis 

1. Zahájení 
Během zahájení byla oznámena řada organizačních a dalších užitečných informací, rovněž byla oznámena 
kooptace p. Jaroslava Dobiáše  do Výkonného výboru KSKK.  

2. Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi a jednoznačně zvoleni pp. Ota Maršát  a Ivan Marek . 

3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KSKK 
Zprávu o činnosti přednesl předseda VV p. Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je v příloze tohoto zápisu. 

4. Zpráva VV o hospoda ření 
Zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2002 přednesl p. Josef Červenka . Plný text zprávy je 
v příloze tohoto zápisu. 

5. Zpráva STK - Vyhodnocení sout ěží ročníku 2001-2002, p ředání cen 
Zprávu STK přednesl předseda STK VV p. Oldřich Dostál . Ve zprávě byl zhodnocen průběh soutěže a 
vyhlášeny oficiální výsledky, poté byl vítěz Přeboru Karlovarského Kraje TJ Sokol Teplá A odměněn 
diplomem. Dále byli odměněni Jiskra Šabina  a Jiskra Aš  za 2. resp. 3. místo v Západočeském přeboru. 
TJ Sokol Teplá A  si vybojoval právo účasti v příštím ročníku Západočeského přeboru, do okresního přeboru 
okresu Karlovy Vary sestupují týmy TJ Jáchymov B  a Slávia K.Vary C , právo účasti v příštím ročníku 
Přeboru Karlovarského Kraje si vybojovali oba vítězové OP: SKK K.Vary C  (OP K.Vary) a TJ Lomnice  
(MOP Ch-So). Obě družstva již projevila zájem hrát PKK. 



Velmi kladně bylo hodnoceno používání elektronické pošty pro zasílání zápisů a rovněž pro distribuci 
zpravodajů. Výrazně se tím urychluje rozšiřování informací mezi oddíly. Ovšem za předpokladu, že 
jednotlivé oddíly pošlou včas a řádně vyplněné zápisy.  
Bylo apelováno na Slávii K.Vary, aby se pokusila si urychleně zřídit funkční e-mailovou schránku. 
Předseda STK vyslovil výtku, že zápisy nejsou řádně vyplňovány, zejména pak celé  registrační číslo. 
Při přípravě dalšího ročníku je nutné mít k dispozici přehled aktivních členů všech oddílů. Proto budou 
jednotlivé oddíly vyzvány k zaslání seznamů všech aktivních členů oddílu s uvedeným registračním číslem a 
datem narození k rukám sekretáře VV KSKK (Hanuš Slavík). 

6. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Podle dohody VV Karlovarského i Plzeňského kraje zůstane i pro příští léta zachována společná 
„mezikrajská“ soutěž - Západočeský přebor, jehož vítěz postupuje do III.KLM. 
V rámci tohoto bodu se rozběhla dlouhá a místy vášnivá polemika o účasti žen v Západočeském přeboru. Po 
vyčerpání všech více či méně přesvědčivých argumentů od zastánců obou táborů bylo rozhodnuto, že SZO 
bude o postoji našeho raje v této problematice hlasovat. 
Výsledky hlasování : 7 pro účast žen, 9 proti účasti žen, zdržel se 1. Těsnou většinou tak bylo rozhodnuto, 
že postoj našeho KSKK pro jednání s VV Plzeňského kraje bude PROTI účasti žen. 
Podle posledních zpráv VV Plzeňského kraje účast žen schválil (6:3). Celá problematika bude dořešena na 
společném jednání obou VV. 
Zároveň byl VV pověřen jednat s VV Plzeňského kraje o možnostech zřízení Západočeského přeboru 
družstev žen. 

7. Různé, diskuse 
� Požadavek na pořádání samostatného krajského mistrovství seniorů. Názor byl plénem přijat víceméně 

jednoznačně bez nutnosti hlasování. 

� Kritika příliš velkého počtu mužů v krajském mistrovství, návrh : 24. O otázce bylo jednáno v rámci 
všeobecné diskuse o krajských mistrovstvích jednotlivců – viz.dále. 

� Návrh, že při pořádání mistrovství žactva a dorostu na jedné kuželně, by bylo vhodné časově oddělit obě 
kategorie. Návrh byl všeobecně akceptován. 

� Navrženo používat pro závěrečné hodnocení soutěží formulář podobný formuláři, který se užívá v ligách. 
Dále vznesen návrh trestat oddíly, které hodnocení nevypracují, finanční pokutou. VV a jeho STK vezme 
tento návrh v potaz při přípravě rozpisů soutěží. 

� Návrh vypsat výběrové řízení na pořadatelství krajského mistrovství jednotlivců již v průběhu podzimní 
části soutěží. Bude tak více času na přípravu. Návrh akceptován, VV byl uložen příslušný úkol. 

� Mistrovství kraje jednotlivců :  
Po obšírné diskusi byly stanoveny tyto základní kvóty 

Kategorie Počet Klíč (CH-So/KV) Předběžný systém 
Muži 32 16/16 + obhájce 32×120, 16×200 
Ženy 18 11/7 + obhájkyně 18×100, 8×100 
Senioři 24 12/12 + obhájce  
Seniorky 12 Bude určen dodatečně 
Junioři Podle počtů rozhodne VV 
Juniorky Podle počtů rozhodne VV 
Dorostenci Podle počtů rozhodne VV 
Dorostenky Podle počtů rozhodne VV 
Žáci Podle počtů rozhodne VV 
Žákyně Podle počtů rozhodne VV 

� Oddíly byly vyzvány k zaplacení schváleného sankčního poplatku ve výši 300 Kč za absenci 
dorosteneckého družstva u účastníků Západočeského přeboru. Většina oddílů zaplatila poplatek na 
místě.  Vybraný obnos bude rozdělen mezi dorostenecká družstva Karlovarského kraje, která se 
zúčastnila soutěže ZČP dorostu.  
Jednomyslně byl přijat závěr, že VV půjde do jednání s VV Plzeňského kraje o společné soutěži 
s návrhem zvýšit tuto sankci na 500 Kč. 

� Dotace okresům byla pro rok 2001 vyplacena ve výši 3000 Kč. V případě příznivého stavu finančních 
prostředků kraje zváží VV KSKK tuto částku pro příští rok navýšit. 



� Na konci letošního roku končí existence okresů a jim přiřazených orgánů. K této skutečnosti zatím VV 
ČKA nepřijal žádné stanovisko. VV navrhuje počkat na informace, které přijdou od VV ČKA. Obecně lze 
konstatovat, že v regionu je rozložení oddílů mezi dva nižší subjekty optimální (6-6) a stále existuje vůle 
k zachování existence nižších svazů ať se již budou jmenovat jakkoli. Samozřejmě vyřešit lze i případné 
sloučení všech soutěží kraje. 

� Funkčnost STK. Bylo konstatováno, že předseda STK je p.Old řich Dostál , člen STK pověřený řízením 
soutěží je p.Jaroslav Dobiáš . Nicméně krátce po SZO rezignoval p.Oldřich Dostál na všechny funkce a 
odstoupil i z VV KSKK. Jako předseda STK tedy bude pracovat definitivně p.Jaroslav Dobiáš . 

� Byl proveden předběžný průzkum případného zájmu oddílů o samostatnou soutěž žen na úrovni 
Západočeského (popř. pouze Karlovarského) přeboru. Jediný, kdo vyslovil jednoznačný zájem, byla Aš. 
Další čtyři oddíly zatím neví – Cheb (přihlášen do 3.KLŽ), Hazlov, SKK K.Vary a Teplá. Ostatních 7 
oddílů zájem nemá. Z toho plyne, že ustavení soutěže žen je málo reálné. 

� Padl názor, že průběh utkání by měl mít důstojnější a zřejmě i regulérnější průběh. To představuje 
zejména důsledně dbát na řízení zápasů kvalifikovaným rozhodčím, kterých by v kraji měl být dostatek 
(celkem 51 rozhodčích III.třídy), a rovněž na řádné zahájení i ukončení utkání společným nástupem.  
Zde je ovšem nutné podotknout, že do současného velmi neuspokojivého stavu se situace dostala 
jednoznačně značnou nedůsledností všech zúčastněných oddílů. I při řízení utkání vedoucími družstev 
lze zachovat všechny formální náležitosti zápasu. K dosažení změny k lepšímu je však třeba dořešit řadu 
otázek. Zásadním bodem je vyřešení všech okolností náhrad rozhodčím a dále pak také stanovení jejich 
úboru. K tomu bude VV konzultovat s VV ČKA a o výsledcích bude oddíly vhodně informovat.  
Ovšem jasné je, že současný stav je neuspokojivý a je potřebné situaci významně zlepšit. 

� V plénu vznikl názor a doporučení, že by se všichni kuželkáři měli pokusit propagovat náš sport ve směru 
k venkovním subjektům, jako jsou nejen veřejnost a tisk, ale např. i firmy, které vyrábějí různé ceny, 
poháry a další propagační, dárkové či upomínkové předměty. Ve společnosti totiž panuje obecná 
neznalost a zaměňování kuželek s bowlingem. 

8. Usnesení 
Plný text Usnesení je v příloze tohoto Zápisu. 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

9. Závěr 
Program SZO byl dodržen. 
VV KSKK přeje všem kuželkářům pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalšího roku. 
 
HODU ZDAR !  
 
 
 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


