
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

Usnesení  
ze Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek KV kraje  

konaného dne 16.června 2003 v 17:00 hodin v Lomnici. 
 

Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek Karlovarského kraje  

1. Schvaluje 
� Návrh rozpočtu KvKKS na sezónu 2003-2004 
� Náhrady cestovních výhrad na zasedání SZO ve výši 3 Kč/km  
� Výsledek hlasování o ustavení Revizní komise KvKKS – Pro – 0, Proti – 15, Zdržel se – 2. 
� Rozdělení vybrané částky za sankční poplatky za absenci dorosteneckého družstva pro účastníky ZČP 

rovným dílem mezi všechny účastníky ZČP dorostu v sezóně 2002-2003 
� Výsledky hlasování o účasti žen v Západočeském přeboru s negativním výsledkem (Pro – 5, Proti – 11, 

Zdržel se – 0) 
� Zvýšení sankčního poplatku za absenci družstva dorostu u účastníků ZČP na 600 Kč 
� Vedoucího mládežnických výběrů kraje - Otu Maršáta  (Jiskra Aš). 
� Františka Šatru  jako delegáta KvKKS na 3.Valnou hromadu Krajského sdružení ČSTV, která se koná 

25.6.2003 v Chebu 

2. Bere na v ědomí 
� Zprávu o činnosti VV KvKKS 
� Zprávu o hospodaření KvKKS 
� Zprávu STK VV KvKKS 
� Zprávu o VH ČKBF a konferenci NBC 
� Poděkování Škody Plzeň oddílům SKK K.Vary a Slovan K.Vary za finanční pomoc Škodě Plzeň (dopis 

J.Tesky) 

3. Ukládá 
� Oddílům předat informaci o aktivnosti rozhodčích 1. a 2. třídy předsedovi komise rozhodčích V.Šnicerovi 
� VV stanovit zásady pro výběr, přípravu a školení rozhodčích 3.třídy, připravit semináře rozhodčích 
� Sekretářovi VV rozeslat všem zainteresovaným Hospodářskou směrnici VV ČKA 
� Oddílům používat pro písemnou komunikaci elektronickou poštu 
� STK VV KvKKS stanovit model krajského přeboru dorostu v závislosti na počtu přihlášených družstev 

(v případě 5 a méně družstev preferovat turnajový způsob, 6 a více systém každý s každým) 
� Oddílu Jiskra Šabina  uhradit poplatek 500 Kč na konto KvKKS do 10.července 2003 . 
� Oddílu SKK Kraslice  uhradit poplatek 120 Kč na konto KvKKS do 10.července 2003 . 
 
 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


