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Zpráva  

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2006-2007 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval druhý rok svého volebního období, které je v historii 
KvKKS druhé. VV se sešel na dvou řádných zasedáních, další operativní záležitosti byly řešeny telefonicky 
nebo za použití elektronické pošty, případně IP telefonie, pro další období VV plánuje použití elektronických 
telekonferencí. Při potřebě hlasování se hlasovalo elektronicky při použití metody per rollam. 
 
Na prvním, srpnovém zasedání VV schválil rozpis dlouhodobých soutěží jím řízených, projednal výši sankční 
poplatku za absenci družstva dorostu v divizi, stanovil kódy oddílů pro platební styk s VV (stejné jako 
používá sekretariát ČKA) a zabýval se technickým zabezpečením soutěží. VV rozhodl, že vzhledem 
k probíhající novelizaci STP nebude v té době pořádat školení nových rozhodčích 3.třídy. VV dále znovu 
vyzval oddíly k zaslání přihlášek pro školení trenérů 3.třídy (konečný počet byl 6, tedy bohužel pro 
samostatné školení nedostačující). Široká diskuse se týkala neuspokojivého výsledku kolaudace kuželny KK 
K.Vary. Předseda byl pověřen intervencí u STK ČKA, která byla celkem pochopitelně úspěšná. Navrhované 
řešení, a to odložit platnost TP, se bohužel nepodařilo prosadit. VV se též zabýval novelou STP a 
požadavcích pro jejich znění z pohledu našeho svazu. VV uložil předsedovu KR aktualizovat a vydat listinu 
schválených rozhodčích (což se také včas stalo). VV zopakoval úkol oddílů informovat předsedu KR o 
aktivitě rozhodčích 3.třídy. A konečně VV prodloužil platnost v průběhu soutěžního ročníku končících 
průkazů rozhodčích 3.třídy do 30. 6. 2007. 
Všechny okolnosti MJ projednal VV prostřednictvím telefonů a elektronické pošty. 
Na druhém, červnovém zasedání VV zhodnotil průběh soutěží uplynulého soutěžního ročníku. Dále se 
zabýval způsobem popularizace novely STP a přípravou tohoto SZO. Dalším tématem byly školení a 
semináře rozhodčích 3. třídy, VV rozhodl o termínech seminářů i školení a rozhodl, že noví rozhodčí se 
budou rekrutovat pouze z členů, kteří jsou v ČKA registrováni minimálně 5 a více let. VV uložil oddílům úkol 
zaslat přihlášky na toto školení rozhodčích 3. třídy. VV opět potvrdil záměr uspořádat školení trenérů 3. třídy, 
samozřejmě pouze v případě dostatečného zájmu, a uložil oddílům zaslat přihlášky k rukám předsedy KR. 
VV konstatoval potíže s dokončením evidence trenérů, které selhává především na liknavosti oddílů, které 
požadované informace ani po několika výzvách nedodaly. VV stanovil, že přijímá informace o trenérech 
pouze do 31. 8. 2007 a na pozdější požadavky již nebude brán zřetel. VV se poté zabýval přípravou nového 
ročníku soutěží a konstatoval, že divizi bude tentokrát řídit PlKKS, který svůj záměr po vzneseném dotazu 
také potvrdil. 
 
O dění v našem kraji z hlediska sportovního se dozvíte ve zprávě předsedy STK Jardy Dobiáše. 
 
Závěrem Vám jménem VV přeji příjemné léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
 
 
Sokolov 24. 6. 2007 
 
Hanuš Slavík 
Předseda KvKKS 


