
Zpráva o činnosti výkonného výboru Karlovarského krajského 
kuželká řského svazu b ěhem sezóny 2002-2003 

Výkonný výbor Karlovarského krajského kuželkářského svazu se od minulého shromáždění zástupců 
oddílu sešel celkem 5x. Oddílům byly předány průkazy rozhodčích III. třídy, do rozpisů soutěží byla 
zapracována podmínka o řízení utkání dlouhodobých soutěží kvalifikovaným rozhodčím i sankce za její 
nesplnění, byly stanoveny výše finančních odměn za výkon funkce rozhodčího v utkání. Toto byly úkoly, 
které vyplynuly ze shromáždění zástupců oddílů v roce 2002. 

Výkonný výbor na svých jednáních dále řešil přípravu a průběh krajských soutěží jednotlivců. Všem 
oddílům byla nabídnuta možnost pořádání Mistrovství kraje pro rok 2003, ovšem ne všechny oddíly měly o 
pořadatelství zájem. V letošním roce bylo Mistrovství kraje uspořádáno již ve všech kategoriích samostatně. 

V průběhu roku byl řešen problém s odznaky rozhodčích. Výkonným výborem byl připraven vlastní návrh 
odznaku rozhodčích a byl nabídnut i České kuželkářské asociaci, ale poté bylo zjištěno, že nové odznaky již 
byly vydány KR ČKA. Poté byly tyto nové odznaky vyrobeny pro všechny evidované rozhodčí. Výkonný 
výbor rozhodl po vyjasnění situace ze strany VV ČKA stanovit obecné zásady pro činnost rozhodčích, 
definovat principy pro pořádání školeních nových rozhodčích a přezkušovaní rozhodčích stávajících. 

Výhodou pro činnost Výkonného výboru je možnost komunikace jednotlivých členů pomocí e-mailů, kdy 
drobné problémy byly řešeny rovnou, bez nutnosti svolání schůze Výkonného výboru. Myslím si, že činnost 
výkonného výboru za uplynulé období byla na dobré úrovni, důrazně nesouhlasím s názorem TJ Jiskra 
Šabina, že výkonný výbor a STK měly hlavní podíl na neregulérnosti soutěží. 

V současné době budeme řešit přípravu dlouhodobých soutěží pro nový ročník 2003-2004, kdy 
nejdůležitější bude rozhodnutí o uspořádání soutěže pro dorost. S problémy soutěží a přípravou nového 
ročníku Vás seznámí předseda STK ve svém vystoupení, proto se k nim nebudu vyjadřovat. 

Chtěl bych Vám popřát pěknou dovolenou a úspěšnou přípravu na nový ročník. 
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