
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
z 5. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
25. října 2007, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vítězslav Vodehnal, Ota Maršát, Josef Červenka 
Nepřítomni: 
nikdo 
 

1. Příprava MJ KvKKS 
VV projednal termín a další okolnosti Mistrovství jednotlivců Karlovarského kraje pro rok 2008. 
Předběžné údaje: 
Termín:    1.3.2008 
Muži      Hazlov    – 24, 8 Finále 
Ženy + Seniorky Kraslice    – 18 + 10 
Mládež     Teplá     – kdo se přihlásí 
Senioři     SKK K.Vary   – 24  
Juniorka     Útvina    – bude určeno dle počtů v kategorii 
VV projednal úhradu za pronájem kuželny (předběžně 80 Kč/hod a dráhu) 
STK připraví návrh rozpisů. 
KR připraví návrhy delegace rozhodčích. 

2. Školení rozhod čích 
Školení rozhodčích 3.třídy bude uspořádáno koncem listopadu a bude možné jej absolvovat i jako seminář 
pro již dříve vyškolené rozhodčí. Lektor: Hanuš Slavík. Místo: Lomnice. 
Předseda zajistí termín a rozeslání pozvánek. 

3. Mladší žactvo 
VV jasně deklaroval záměr vypsat soutěže pro mladší žactvo. Ovšem toto je možné udělat pouze na základě 
vyjádřeného zájmu oddílů o takovou aktivitu. I přes opakované výzvy projevily oddíly zájem pouze ve dvou 
případech – Lomnice – Stursová a Slovan – Beck. Je zřejmé, že pořádat turnaj pro dva mladší žáky je přece 
jen asi luxus. 

VV ukládá oddíl ům zaslat STK KvKKS p řihlášky do krajských sout ěží mladšího žactva.  

4. Průběh sout ěží 2007-2008 
• Startovné KvKP – při kontrole bylo zjištěno, že se nepodařilo dohledat platbu startovného u družstev 

Hazlov D, E, Aš, Šabina C – vyřeší STK. 
• VV vyjádřil nespokojenost s přístupem SKK K.Vary, který opakovaně odhlásil družstvo ze soutěže těsně 

před zahájením – předseda napíše oficiální dopis, 
• Udělené pokuty se vyberou hned – zajistí STK. 
• Již několikrát se stalo, že jako vedoucí družstva dorostu je uveden dorostenec. To je naprosto 

nepřípustné a ukazuje to na velmi špatnou činnost rozhodčího daného utkání, ale samozřejmě i 
dotčených oddílů – zajistit vedoucího pro družstvo je bezpodmínečně nutné – STK uvede ve Zpravodaji. 

5. Vánoční turnaj dorostu 
Projednáno organizační zajištění turnaje. 
Přihláška – Ota Maršát. Záštita účasti, zajištění dopravy – Jiskra Hazlov. Nominace – O.Maršát + STK. 
Zajištění dresů – Ota Maršát a Mirka Utíkalová – s logem KvKKS (dodá předseda KvKKS na základě 
požadavku výrobce dresů). – dresy budou sloužit všem budoucím mládežnickým výběrům kraje.  
Zajistí se 6 dresů – po dvou od velikostí M, L a XL. 



6. Různé 
• Školení trenérů 3.třídy – jsou stále 4 vážní zájemci o školení, ovšem nikde v republice není v dohledu. 

Pokud uspořádá ČKA školení trenérů 2.třídy, zajistí VV KvKKS urychleně školení trenérů 3.třídy vlastními 
silami. 

• Stav pokladny k dni jednání: ~ 20000 Kč 
• Po obdržení dotace z ČKA – okresům bude předběžně přiděleno opět po 15000 Kč 
• Matrika – už docela urgentní – předseda bude apelovat na VV ČKA 
• VV schválil odměny lektorům za školení rozhodčích ve výši 500 Kč a za seminář ve výši 300 Kč 
• Předseda informoval o tom, že zaslal na KS ČSTV rozpis a výsledky našich soutěží 
• Výkonná rada a vyhlášení ankety Kuželkář 2007 se koná 15.12.2007 v Blansku. Kraj má k dispozici dvě 

místa, která se obsadí podle časových možností členů VV. 
• Hlasování za KvKKS do ankety Kuželkář 2007 – předseda KvKKS a předseda STK mají hlas z titulu 

svých jiných funkcí. Za kraj bude hlasovat V.Vodehnal a O.Maršát. Předseda jim předá hlasovací lístky.  
 
Sokolov, 5. listopadu 2007 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 
 


