
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

Zápis  
ze 7. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
 
Datum a čas konání : 
13.listopadu 2002, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni: 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Vladislav Šnicer, Josef Červenka, Jaroslav Dobiáš 
Nepřítomni: 
--nikdo-- 
 
 

Zápis 

1. Mistrovství Karlovarského Kraje jednotlivc ů pro rok 2003 
VV stanovil termíny konání Mistrovství Karlovarského Kraje jednotlivců pro rok 2003: 
• Junioři, juniorky – společný turnaj 12.dubna 2003  
• Dorostenci, dorostenky – společný turnaj 12.dubna 2003  
• Žáci, žákyně – společný turnaj 12.dubna 2003  
• Muži 26.dubna 2003  
• Ženy 26.dubna 2003  
• Senioři 26.dubna 2003  
• Seniorky 26.dubna 2003  
Systém turnajů a počty účastníků budou upřesněny dle místa konání jednotlivých mistrovství a tím daných 
kapacitních možností. Pokud to bude možné, budou zachovány kvóty předběžně dohodnuté na letošním 
SZO. VV KKKS se rozhodl v souladu s filozofií ČKA upřednostnit tam, kde to bude organizačně možné, 
disciplínu 120 hs . 

V této souvislosti VV vypisuje výběrové řízení pro pořadatelství jednotlivých Mistrovství 
jednotlivců pro rok 2003 a žádá oddíly Karlovarského kraje, aby zaslaly své nabídky obsahující 
požadovanou cenu za pronájem kuželny e-mailem na adresu sekretáře VV KKKS a předsedy 
STK do 6.prosince 2002 .  
Pro pořadatelství v kategorii mužů je požadována čtyřdráha, pro všechny ostatní turnaje je 
možná i dvoudráha. U hlavních kategorií (muži, ženy) je vhodné, aby potenciální pořadatelé 
počítali s dvoudenním turnajem. 

Další informace o výběrovém řízení poskytne předseda STK. 

2. Dotace ČKA pro okresní svazy 
VV KKKS obdržel v říjnu od VV ČKA dotaci na činnost okresních svazů za rok 2002 ve výši 15000 Kč a 
rozhodl se ji rozdělit mezi oba svazy rovným dílem, tedy po 7500 Kč. 

3. Delegáti VV KKKS na mistrovských utkáních 
Vzhledem k řadě nepříliš uspokojivých informací o průběhu některých mistrovských utkání se VV KKKS 
rozhodl prostřednictvím své STK pověřit své členy funkcí delegáta VV KKKS  na vybraná utkání krajských 
soutěží. O této skutečnosti nebude STK v souladu s předpisy předem informovat. 

4. Vyúčtování hospoda ření svazu za rok 2002 
VV pověřil svého předsedu, aby prověřil na sekretariátu ČKA způsob, jakým má být zpracováno vyúčtování 
hospodaření našeho svazu za rok 2002. Především se jedná o to, zda má být vyúčtování společné 
s Plzeňským krajským kuželkářským svazem či oddělené. 
Po získání této informace pak VV zpracuje požadovaný dokument či příspěvek. 
 



5. Název našeho svazu 
Vzhledem k neustálým nejasnostem a změnám rozhodl VV o definitivním názvu našeho svazu, který je 
rovněž v souladu s doporučením VV ČKA. 
Konečný název našeho svazu je KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁ ŘSKÝ SVAZ , zkratka KvKKS. 

6. Výkonná rada ČKA 
Dne 5.ledna 2003 se v Praze na Strahově koná zasedání VR ČKA. Jednání se zúčastní dva členové našeho 
VV KKKS. Předběžným účastníkem je sekretář VV Hanuš Slavík, delegace bude ještě upřesněna. 

7. Platby pokut a poplatk ů oddíly 
Veškeré pokuty a poplatky oddílů směřující do pokladny VV KKKS budou realizovány platbou na účet svazu 
libovolným platebním mechanismem, tedy složenkou, převodem, vkladem na přepážce apod. Jedná se 
především o poplatky podmiňující účast v soutěži či odvolání případného zastavení činnosti apod., ke kterým 
budou oddíly přímo vyzvány. 
Bankovní spojení je: 782460100247 / 0100; Variabilní symbol 19. Při platbě se doporučuje ještě e-mailová 
informace o provedené úhradě na adresu zainteresovaného člena VV KKKS. 
Ale např. pokuty za neřízení utkání kvalifikovaným rozhodčím budou vybrány na SZO 2003. 

8. Poplatky za ú čast v Poháru ČKA 
Oddíly přihlášené do Poháru ČKA uhradí startovní poplatek ve výši 200 Kč na družstvo  výše popsaným 
způsobem (bod 7.) do 30.listopadu 2002 . 
 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KKKS              předseda VV KKKS 


