
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
ze 6. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
21. února 2008, 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. MJ KvKKS 2008 
Rozpočet na MJ: 
- rozhodčí a kuželny 17808 Kč 
- ceny 3500 Kč 
Celkem 21308 Kč 

2. Žádost Ivana Žaloudíka 
VV obdržel žádost hráče SKK K.Vary Ivana Žaloudka o to, zda by z důvodu časové vytíženosti mohl být 
nasazen na MJ KvKKS 2008 do první čtveřice, s tím, že v případě svého postupu do finále by stihl se jej 
zúčastnit. 
VV žádost projednal a po obšírné diskusi se rozhodl ji vyhov ět. Zdůvodnění je takové, že hráč Ivan Žaloudík 
je zkušený a kvalitní hráč, který dlouhodobě dobře reprezentuje náš kraj na MČR a existuje u něho reálná 
šance postupu na MČR, kde má vhledem ke svým zkušenostem šanci bojovat o zisk postupového místa pro 
náš kraj. Neméně důležitým faktem, ke kterému VV při svém rozhodováni přihlédl, je skutečnost, že Ivan 
Žaloudík je člen širšího kádru reprezentace a bojuje o nominaci do užšího kádru. Jeho případná účast na 
MČR, kde se dá předpokládat účast reprezentačních trenérů, mu především v případě úspěchu může 
pomoci. A VV mu chce dát příležitost o tuto šanci bojovat. 
 
Rozhodnutí: Ivan Žaloudík bude mít při MJ KvKKS dne 1.3.2008 v Hazlově bez losování startovní číslo 1. 

3. Školení rozhod čích 
Školení rozhodčích 3.třídy bude s největší pravděpodobností v březnu 2008 a bude možné jej absolvovat i 
jako seminář pro již dříve vyškolené rozhodčí. Lektor: Hanuš Slavík. Místo: Lomnice. 
Předseda zajistí rozeslání pozvánek. 

4. Zima na Kraslické kuželn ě 
Objevily se opakované stížnosti na zimu na kraslické kuželně během utkání či turnajů. Když pomineme 
teplotní limit v pravidlech a také různé subjektivní vnímání pocitu chladu či tepla jednotlivých hráčů, může být 
zima především u dětí (v tomto případě mladších žáků) faktorem, který ohrožuje zdraví. 
VV si je vědom vysokých nákladů na vytápění, nicméně přesto apeluje na oddíl SKK Kraslice, aby se pokusil 
zlepšit tepelnou pohodu na své kuželně, zejména pak při Mistrovství Karlovarského kraje v kategorii žen a 
seniorek dne 1.3.2008.  

5. Dopln ěk Rozpisu krajských sout ěží 
VV schválil formální doplněk Rozpisu krajských soutěží v bodu 10 o možnosti startů hráčů po 1.4.2008. 
Kromě hráčů registrovaných za daný oddíl, mohou v soutěžích samozřejmě startovat i hráči, kteří mají 
k tomuto datu řádně povoleno hostování v daném oddílu. 
Předseda STK zajistí úpravu Rozpisu, jeho umístění na webu KvKKS a také příslušnou informaci ve 
Zpravodaji. 
 



6. Vyjád ření KvKKS k sout ěžím dorostu v rámci ČR 
V úvodu byl konstatováno poněkud tristní fakt, že na výzvu předsedy KvKKS žádný z oslovených oddílů 
neodpověděl, a to i přesto že byla požadována i negativní reakce. 
VV se po obsáhlé diskusi sjednotil na tomto postoji: 
• 1.liga: ano, odděleně M/Ž, 12 družstev, 120 hs, 3 členné 
• 2.liga: smíšeně, optimálně 4 skupiny, 100 hs, 3 členné 
• v soutěžích dorostu mohou startovat všichni žáci bez omezení, kromě 1.ligy, kde pouze starší žáci. 
• Jednotlivci: 

Zachovat PMN pro žactvo – ve všech 4 kategoriích by to bylo plnoprávné Mistrovství republiky, tedy pod 
názvem MČR. Současné MČR staršího žactva zrušit, MJ krajů zachovat, a to klidně i pro mladší žactvo – 
dle vůle krajů.  
Soutěže jednotlivců v kategorii dorost nezavádět, MJ ponechat v současném modelu. 

• Věkové kategorie – návrh na změnu:  
mladší žáci 10-11  
starší žáci 12-13  
dorost 14-18  
mladší žáci – malou koulí pouze v soutěžích výhradně určených pro mladší žactvo, v soutěžích určených 
pro žactvo celkově hrají „normální“ koulí 

6. Různé 
• K dnešnímu dni je stav účtu KvKKS 53208 Kč. Oběma okresům byly odeslány částky 15000 Kč.  
• Školení trenérů 3.třídy. V reálném výhledu je školení trenérů 2.třídy, které bude pořádat ČKA. Až bude 

toto jisté VV KvKKS urychleně zajistí školení trenérů 3.třídy vlastními silami s tím, že bude žádoucí, aby 
se jeho absolventi zúčastnili právě tohoto centrálního školení trenérů 2.třídy. 

 
Sokolov, 22. února 2008 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 
 


