
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Usnesení  
ze Shromáždění zástupců oddílů kuželek KV kraje 

konaného dne 27.června 2005 v 18:00 hodin v Lomnici. 

Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek Karlovarského kraje  

1. Volí 
� Předsedu KvKKS: Hanuš Slavík  
� Členy Výkonného výboru: Josef Červenka, Vít ězslav Vodehnal, Jaroslav Dobiáš, Ota Maršát.  

2. Schvaluje 
� Jednací a Volební řád SZO 
� Rozpočet KvKKS na sezónu 2005-2006 
� Náhrady cestovních výhrad na zasedání SZO ve výši 3 Kč/km  
� Rozdělení vybrané částky za sankční poplatky za absenci dorosteneckého družstva pro účastníky ZČD 

rovným dílem mezi všechny účastníky ZČP dorostu v sezóně 2004-2005 – 420 Kč/družstvo  
� Sankční pokutu za absenci družstva dorostu v ZČD v příští sezóně ve výši 1000 Kč. 

3. Bere na v ědomí 
� Zprávu o činnosti VV KvKKS 
� Zprávu o hospodaření KvKKS 
� Zprávu STK VV KvKKS 
� Zprávu o výsledcích Valné hromady ČKBF a aktivu STK ČKA 

4. Ukládá 
� Oddílům zaslat aktuální údaje o vedení oddílu (minimálně předseda a organizační pracovník, další osoby 

dle uvážení oddílu) a kontaktech na tyto činovníky a e-mailovou adresu (či adresy) pro korespondenci 
k rukám předsedy KvKKS H.Slavíka do konce července. Z: oddíly, T: 31.7.2005  

� Oddílům zaslat aktuální stav členské základny k rukám předsedy KvKKS H.Slavíka do konce srpna. 
Z: oddíly, T: 31.8.2005  

� VV uskutečnit průzkum mínění členské základny o systému bodování v nadcházející sezóně – v rámci 
přihlášek do soutěže. Z: J.Dobiáš, T: 15.7.2005  

� VV pokusit se sjednotit informační zdroje v rámci KvKKS na internetu. Z: VV, T: 30.9.2005  
� Oddílům průběžně zasílat jmenovité požadavky / přihlášky na školení rozhodčích III.třídy a seminář pro 

rozhodčí III.třídy 
� VV vznést podnět směrem k VV ČKA ohledně držení registračního průkazu rozhodčím během zápasu 

(umožnění souběžného startu v roli náhradníka). Z: H.Slavík, T: p říští jednání VV ČKA (září 2005) 

5. Doporu čuje 
� VV / STK udělovat diplomy za přední umístění na Mistrovství jednotlivců KvKKS přímo na místě konání, 

při slavnostním závěrečném nástupu 
� Oddílům připojovat k zápisům ze zápasů divize i KvKP stručné komentáře k utkání 
� Oddílům zvýšit osvětu mezi rozhodčími a vyvíjet větší tlak na jejich správnou činnost 

6. Ruší 
� Rozhodnutí VV ze dne 28.4.2005 o vyřazení rozhodčích z MJ seniorů 2005 (V.Šnicer, N.Schneider, 

K.Utikal ) z listiny rozhodčích oprávněných rozhodovat zápasy v kompetenci KvKKS. 
 
 
                    Hanuš Slavík 

předseda KvKKS 


