
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

Zápis  
z 10. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
 
Datum a čas konání : 
26.srpna 2003, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni: 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vladislav Šnicer, Josef Červenka  
Nepřítomni: 
--nikdo-- 
 

Zápis 

1. Seminá ř rozhod čích III.t řídy 
V souvislosti s novelou Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu se VV rozhodl uspořádat 
seminář rozhodčích III.třídy. Účast rozhodčích na semináři je povinná  a je nezbytnou podmínkou  pro 
získání práva řídit utkání v nadcházejícím ročníku soutěží. 
 

V této souvislosti VV rozhodl, že rozhod čí, kteří se tohoto seminá ře nezúčastní, nebudou moci být 
delegováni k utkáním . VV KvKKS vydá po skončení seminářů listinu rozhodčích oprávněných řídit utkání 
v rámci Karlovarského kraje. 

 
Délka semináře je plánována na cca 4.5 hodiny, seminář bude zakončen závěrečnými pohovory. Naprostou 
samozřejmostí je účast po celou dobu semináře. 
V této chvíli jsou vypsány dva termíny pro semináře: sobota 6.zá ří 2003 od 8:30  v Chebu (školitel V.Šnicer) 
a sobota 13.zá ří 2003 od 9:00 na kuželně KK K.Vary (školitel J.Dobiáš). Rozhodčí si mohou zvolit termín, 
který jim vyhovuje jak časově tak místně. 
Pozvánky s programem a pokyny budou rozeslány v nejbližší možné době. 
Je naprosto nezbytné, aby účastníci semináře přijeli řádně připraveni a předem si sami nastudovali 
novelizované Sportovně technické předpisy. Předpisy si již řada oddílů zajistila sama na semináři ligových 
rozhodčích. Pro další zájemce bude ještě pár dalších výtisků k dispozici u obou školitelů za cenu 20 Kč. 
Předpisy je rovněž možné si stáhnout z Internetu ze stránek ČKA na adrese http://www.kuzelky.cz/ 

2. Školení nových rozhod čích III.t řídy 
Školení nových rozhodčích III. třídy se bude konat v neděli  14.září 2003 od 8:30 v Lomnici. 
Délka školení je plánována na cca 9 hodin a školení bude zakončeno závěrečnými pohovory. Naprostou 
samozřejmostí je účast frekventantů po celou dobu školení. Školitel bude V.Šnicer . 
Pro organizační zabezpečení akce je nutné v nejbližší době oznámit počty účastníků z jednotlivých oddílů 
sekretářovi VV KvKKS H.Slavíkovi (hslavik@volny.cz popř. telefonicky). 
Pozvánka s programem a pokyny bude odeslána v nejbližší možné době. 

3. Změna v personálním obsazení Technické komise KvKKS 
Vzhledem k tomu, že p. Jaroslav Hán ěl ukončil činnost v Technické komisi KvKKS, byl do funkce člena 
komise jmenován p. Jaroslav Hlídek . 

4. Rozhod čí II.třídy 
VV vyzývá jednotlivé oddíly, aby navrhly své nejlepší rozhodčí III.třídy k absolvování školení rozhodčích 
II.třídy. Toto je samozřejmě podmíněno zájmem a ochotou navržených rozhodčích se takového školení 
zúčastnit. VV posoudí jednotlivé návrhy a poté doporučí účast vybraných rozhodčích. 
VV již dříve jednal s příslušnými kompetentními činovníky VV ČKA o možnosti uspořádání školení 
rozhodčích II.třídy někde v našem regionu, což nám bylo přislíbeno, ovšem je to podmíněno dostatečnou 
účastí a zájmem (cca aspoň 8-10 lidí). 



VV ukládá oddílům zaslat jmenovité  návrhy rozhodčích III.třídy na účast na školení pro rozhodčí II.třídy 
k rukám sekretáře VV KvKKS (hslavik@volny.cz) do konce září 2003. 

 
 
Hodu zdar ! 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 

 Hanuš Slavík                Vítězslav Vodehnal 
  jednatel VV KvKKS              předseda VV KvKKS 


