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Zápis  
z 1. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
14.července 2005, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Ota Maršát 
Nepřítomni: 
Josef Červenka - omluven 
 

Zápis 

1. Příprava sout ěží ročníku 2005-2006 
VV projednal a vyjasnil okolnosti nového soutěžního ročníku. Některá projednávaná témata a poznatky 
z průzkumu názorů mezi oddíly: 
• Hraní zápasů 6×100 hs přes 4 dráhy – nikdo neprojevil souhlasný postoj, ani na SZO. Nebudeme tedy 

tento způsob prosazovat ani navrhovat, možná se v budoucnu tato otázka znovu otevře. 
• Sankce za absenci dorostu v divizi – 1000 Kč v Kv kraji, rozhodnuto na SZO (Plzeňský kraj – 3000 Kč). 

Předseda STK vloží vhodnou formulaci do Rozpisu. 
• Bodování – v podstatě všichni jsou proti setovému hodnocení – pro 100 hs je zcela nesmyslný. VV 

s přihlédnutím k názorům členské základny rozhodl takto: bude se bodovat dle SŘ č. 6.8 s jedinou 
výjimkou – kritérium nebude v žádném případě vzájemný zápas, pouze skóre a celkový průměr. 

• Startovné – divize 400 Kč (členové Sokola plus dalších 400 Kč), KVP 200 Kč, dorost neplatí. Veškeré 
poplatky směřovány na KvKKS. Předseda STK vloží vhodnou formulaci do Rozpisu, včetně připomenutí 
platebních mechanismů. POZOR – vždy používat variabilní symbol 19. 

• Rozlosování, termíny. Pro minimalizaci přestávek a vzhledem k zachování synchronizace nutný přesun 1. 
a 12.kola za 7. resp. 18.kolo. VV sice není těmto přesunům nakloněn, ale v tomto případě není jiná 
možnost (pokud chceme mít co nejméně pauz). Podzim,ní část bude zahájena 17.9.2005, jarní pak 
21.1.2006. 

• Slávia K.Vary vznesla požadavek na sehrání všech podzimních zápasů venku a všech jarních doma 
s tím, že domácí kuželnu ohlásí v průběhu podzimní části soutěže. VV požadavek schválil s výhradou, 
že v žádném p řípadě nebude akceptovat p řípadný požadavek na odehrání i všech jarních zápas ů 
venku. Slávia si musí n ějakou kuželnu pro jarní část zajistit pod pohr ůžkou vylou čení ze sout ěže a 
případné úhrady výloh všem oddíl ům, se kterými odehrála podzimní zápasy.  

• Listinu schválených rozhodčích vydají komise rozhodčích KvKKS i PKKS do zahájení soutěží. 
• Dorost – budou mít všechny oddíly divize z KvKKS kromě Útviny a Slovanu KV. 
• V KVPD bude 8 družstev – Teplá 2×, Hazlov 2×, Cheb, Šabina, Aš, Kraslice 

2. Školení rozhod čích III.t řídy 
VV projednal tuto záležitost a konstatoval, že v současné době je rozhodčích relativně velký počet a školení 
uspořádá pouze v případě dostatečného zájmu z členské základny. 
V této souvislosti uděluje VV oddílům tento úkol: 
 

Sdělit po čty zájemc ů o školení rozhod čích III.t řídy k rukám p ředsedy KvKKS do 21.srpna 2005. 
Sdělte i negativní postoj, tedy žádný zájem !!! 

3. Různé 
• Dispoziční právo k účtu KvKKS – VV ponechává V.Vodehnala a J.Červenku 
• Požadavek z MoKS Cheb-Sokolov na zvýšení dotace okresům na 15000 Kč. VV rozhodl, že s ohledem 

na stav pokladny i současnou výši dotací z ČKA návrh akceptuje. 
• Vyjasněny a potvrzeny funkce členů VV, aktualizovány kontakty.  



Složení VV: předseda H.Slavík, místopředseda a hospodář V.Vodehnal, předseda STK J.Dobiáš, 
předseda komise rozhodčích a komise mládeže O.Maršát, člen VV J.Červenka. Funkce sekretáře 
zůstává neobsazena. 

• Předseda KvKKS vytvoří matriku členské základny KvKKS (v MS Excel). 
• VV projednal stížnost na nedostatečnou funkčnost ředitele MJ v kategorii žen, jehož pořadatelem byl SKK 

K.Vary. Po projednání a vyjasnění okolností vyslovil VV tento závěr: 
VV vyslovuje oddílu SKK K.Vary d ůraznou výtku. P ři dalším ro čníku MJ bude této problematice 
věnovat více pozornosti.  

• Předseda KvKKS vyjasní na jednání VV ČKA možnosti uspořádání školení trenérů III.třídy 
• Předseda KvKKS vytvoří a předloží VV návrh uspořádání webové prezentace KvKKS. 
 
 
Sokolov, 27.7.2005 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 


