
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
ze 16. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
28.dubna 2005, 18:00 hodin, klubovna KK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vladislav Šnicer, Josef Červenka 
Nepřítomni: 
Nikdo 
Hosté: 
Libor Starý, Jaroslav Hlídek – členové STK KvKKS 
 

Zápis 

1. MJ Karlovarského kraje senior ů 
Zasedání VV bylo urychleně svoláno především vzhledem k nutnosti vyřešit okolnosti průběhu MJ Kv kraje 
v kategorii seniorů v Hazlově dne 23.4.2005. Jednání pouze k tomuto bodu se zúčastnili rovněž členové STK 
KvKKS Libor Starý a Jaroslav Hlídek s hlasem poradním. 
VV projednal detailně celý případ a došel k následujícím závěrům: 
- jednoznačně došlo k porušení Rozpisu soutěže ze strany rozhodčích (Šnicer, Schneider, Utikal) 
- podaná námitka stejně jako nesouhlas některých hráčů při úvodním nástupu byly oprávněné a jejich 

zamítnutí resp. nebrání na zřetel bylo nesprávné a v rozporu s STP a Rozpisem MJ 
- dle SŘ 8.1.4 je možné považovat start hráče M.Špringse za neoprávněný a anulovat jej, čímž tedy 

revidovat rozhodnutí sboru rozhodčích (rozhodnutím se všemi náležitostmi, včetně možnosti odvolání) 
- hlasováním bylo rozhodnuto (4:1), že přes zřejmé porušení předpisů, se výsledky dosažené při 

sportovním zápolení ponechávají v platnosti a nebudou se zkreslovat administrativním zákrokem 
- vzhledem k tomu, že VV de facto uznal oprávněnost podané námitky při MJ (Handšuh), bude vklad 

150 Kč vrácen navrhovateli 
- V.Šnicer uznal své pochybení a je připraven nést jeho důsledky 
- VV rozhodl, že hlavní rozhodčí soutěže V.Šnicer bude vyřazen z listiny schválených rozhodčích KvKKS 

na dobu 1 roku počínaje 1.7.2005, což v praxi znamená ztrátu oprávnění řídit soutěže v kompetenci VV 
KvKKS během celé příští sezóny 

- rozhodčí soutěže N.Schneider a K.Utikal se budou vyřazeni z listiny schválených rozhodčích KvKKS na 
dobu 6 měsíců počínaje 1.7.2005, což v praxi znamená ztrátu oprávnění řídit soutěže v kompetenci VV 
KvKKS (a také VV MoKS Cheb-Sokolov) do konce roku 2005  

2. Mistrovství jednotlivc ů Karlovarského kraje 2005 
VV schválil všechny výsledky MJ. 

3. Shromážd ění zástupc ů oddíl ů 
VV rozhodl, že letošní SZO se bude konat v pondělí 27.června 2005 od 17 hod v Lomnici . Pozvánky 
budou včas rozeslány. 

4. Jednací a Volební řád SZO 
VV projednal a schválil návrhy Jednacího řádu a Volebního řádu, které bude schvalovat letošní SZO a podle 
kterých proběhne jednání SZO a volby předsedy a VV. Oba návrhy jsou přiloženy k tomuto zápisu a je 
možné se k nim vyjádřit. Veškeré návrhy je možné poslat do 19.června 2005  k rukám jednatele VV 
H.Slavíka, ovšem samozřejmě čím dříve tím lépe. V obou řádech jsou odkazy na Statut ČKA, jehož 
příslušná pasáž bude rovněž připojena k tomuto zápisu jako příloha. Zájemci o celý text Statutu si jej mohou 
stáhnout z internetu případně se obrátit na jednatele VV H.Slavíka (hslavik@volny.cz). 



5. Příprava voleb P ředsedy a VV KvKKS 
Na SZO proběhnou volby Předsedy KvKKS a členů Výkonného výboru KvKKS. Protože nemáme schválený 
předpis, podle kterého by mohla příprava voleb probíhat, nezbývá než se řídit dle návrhu volebního řádu, a 
proto příprava voleb, tedy zejména způsob návrhů kandidátů, proběhne v jeho duchu. 
VV apeluje na oddíly a všechny jejich členy, aby k volbám přistoupili s co největším zájmem a zodpovědností 
a své kandidáty, kterým důvěřují, skutečně navrhli. 
Veškeré návrhy směřujte k rukám jednatele VV H.Slavíka libovolným způsobem – telefonem, e-mailem 
(hslavik@volny.cz), ústně, písemně – do 19.června 2005 .  
V příloze tohoto zápisu je přiložen stručný materiál, který vysvětluje příslušné pasáže Volebního řádu. 

6. Delegát na konferenci ČKBF 
VV rozhodl, že delegátem za Karlovarský kraj na konferenci České kuželkářské a bowlingové federace, která 
se koná 18.června 2005 v Brně, bude jednatel VV Hanuš Slavík . Karlovarský kraj má na konferenci jeden 
mandát. 

7. Trvající úkoly 
- Sepsat protestní nótu ve směru k VV ČKA a STK ČKA ohledně povinnosti družstva dorostu pro účastníky 

divize, jejíž porušení se trestá automatickým sestupem. Nóta bude společná za Karlovarský a Plzeňský 
krajský svaz. (Slavík) 

- Vyjasnit možnosti uspořádání kursu trenérů III.třídy. (Slavík) 
 
Hodu zdar ! 
 
Sokolov, 4.5.2005 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 

 Hanuš Slavík                Vítězslav Vodehnal 
  jednatel VV KvKKS              předseda KvKKS 


