
Zápis 
z jednání výborů Plzeňského a Karlovarského kuželkářského svazu  

ze dne 16.12.2001 
 

(3.zasedání VV KvKKS) 
 
Jednání se zúčastnili :   Josef Teska, Roman Pytlík  - VV KS Plzeňského kraje 
     Oldřich Dostál, Josef Červenka,  

   Vítězslav Vodehnal – VV KS  Karlovarského kraje 
 

Program jednání  :         1)  rozdělením finančních prostředků Oblastního svazu 
       2) příprava mistrovství jednotlivců na rok 2002 
 
 
ad 1) 

Pan Teska sdělil, že současný stav konta finančních prostředků zaslaných  
   na Západočeský oblastní kuželkářský svaz činí ke dni jednání částku 68.400,- Kč, kdy ještě bylo  
   odesláno na jednotlivé okresní svazy po 3.000,- Kč. 
   Z ČKA byla zaslána částka pro činnost Krajských svazů  ve výši 27.500,-Kč, pro každý 
z krajských 
   přiděleno 13.750.- Kč. 
   Ze zbývající částky 40.900,- Kč byl proveden výpočet na jednoho člena bývalé Západočeské 
oblasti, 
   celkem  939 členů ( KK – 512, PK 427 ) . Na jednoho člena tak připadá částka  43.55 Kč .  
   Na základě tohoto výpočtu připadlo Karlovarskému kraji  22.301,- Kč a Plzeňskému kraji 
18.599,- Kč 
   Celkové částky rozdělené jednotlivým krajským svazům : 
   Plzeňský – 32.329.- Kč              Karlovarský – 36.051,- Kč 
   Uvedené částky budou zaslány v průběhu měsíce ledna 2002 na účty krajských svazů. 
 
ad 2) 
  Na základě rozhodnutí ČKA při jednání dne 08.12.2001 budou dlouhodobé soutěže 
ponechány ve stávající podobě minimálně ještě v sezoně 2002 – 2003. Rozhodnutím obou výborů 
bude probíhající ročník řízen pod vedením pana Dostála. O přípravě dalšího ročníku se oba výbory 
dohodnou na jednání v létě 2002. 
  Mistrovství jednotlivců pro rok 2002 uspořádají krajské svazy samostatně 
v kategoriích 
senioři, muži, ženy, junioři, juniorky, neboť pro jednotlivé kategorie bude rozdělen postupový klíč 
pro jednotlivé kraje. Pro kategorie dorostenci, dorostenky, žákyně a žáci uspořádají oba krajské 
výbory mistrovství společně, neboť není dostatečný počet účastníků v samostatných krajích a pro 
bývalou oblast je vždy pouze jedno postupové místo. Přípravou rozpisu pro tato mistrovství byl 
pověřen Oldřich Dostál. Místa konání budou upřesněna dle nabídek kuželen a počtu účastníků. 
 
          Zapsal 
 
              V.Vodehnal 


