
Kuželká řský svaz Karlovarského kraje 
 

Zápis a usnesení  
ze shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek Karlovarského kraje 

(zároveň 1.zasedání VV) 
 
Datum a čas konání : 
28.června 2001, 17:30 hodin, klubovna SKK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni : 
Maršát (Aš), Wittwar (Hazlov),  Marek (Cheb), Bezouška (Jáchymov), Řehůřek (SKK K.Vary), Mojžíš (Slavia 
K.Vary), Randa (Slovan K.Vary), Slavík (Lomnice), Patkaň (Útvina), Šatra (MoKS CH-SO), Vodehnal (OKS 
KV), Červenka (OKS KV) 
Nepřítomni : 
Kraslice, Šabina, Teplá 
 
Ze 14 pozvaných se zúčastnilo 11. Účast byla 78,6 %. 
 
 

Zápis 
Použité zkratky 
KSKK     Kuželkářský svaz Karlovarského kraje 
OKS KV    Okresní kuželkářský svaz Karlovy Vary 
MoKS  CH-SO  Meziokresní kuželkářský svaz Cheb-Sokolov 
VV      Výkonný výbor 
KKS     Krajský kuželkářský svaz – obecně 

1. Volba výkonného výboru 
Navržena délka funkčního období na standardní 4 roky  (V.Vodehnal). Navržen počet členů VV KSKK na 5, 
s tím, že VV MoKS CH-SO a VV OKS KV delegují po jednom členovi a ostatní tři členové budou zvoleni na 
shromáždění tajným hlasováním. 
Veřejným hlasováním prostou aklamací byl návrh přijat jednomyslně. 
 
Nominovaní zástupci okresních svazů : 
OKS KV   - Oldřich Dostál 
MoKS CH-SO - Vladislav Šnicer 
 
Z pléna navrženi tito kandidáti do VV KSKK : 
Vodehnal, Dobiáš, Slavík, Maršát, Červenka. 
Všichni kandidáti se svou nominací souhlasili. 
 
Jednomyslně byl přijat způsob voleb – tajné hlasování, kdy každý delegát s hlasovacím právem obdrží 
hlasovací lístek se jmény všech pěti kandidátů a škrtne nejméně dvě jména. 
 
Výsledky voleb (11 platných volebních lístků z 11 hlasujících) 
Hanuš Slavík   10 hlasů 
Vítězslav Vodehnal   9 hlasů 
Josef Červenka     7 hlasů 
Ota Maršát      5 hlasů 
Jaroslav Dobiáš    2 hlasy 
 
První tři kandidáti byli zvoleni do VV KSKK s mandátem do konce června 2005. 
 
 
 



 
 
VV KSKK na následném jednání rozdělil funkce jednotlivým členům : 
Předseda  Vítězslav Vodehnal 
Jednatel   Hanuš Slavík 
Hospodář  Josef Červenka 
STK    Oldřich Dostál 
Člen     Vladislav Šnicer (koordinace dalších komisí) 

2. Různé 
Podána informace o ukončení činnosti VV ZčOblKS k 30.6.2001 s tím, že VV ještě zabezpečí organizačně 
průběh soutěžního ročníku 2001/2002. 
Struktura soutěží bude následující : 
1.úroveň  „Mezikrajský“ Západočeský přebor (12 družstev), nástupce loňského 1.ZČP. 
2.úroveň Krajské přebory Plzeňského a Karlovarského kraje (po 12 družstvech), nástupci loňských 

2.ZČP jih a sever 
3.úroveň Okresní přebory (OP K.Vary, MOP CH-SO) 
 
Předseda STK VV ZčOblKS (bývalého) Oldřich Dostál informoval o dvojnásobném postoupení soutěže na 
úrovni ZČP. Po bouřlivé diskusi bylo novému VV KSKK KV uloženo iniciovat jednání s VV ZčOblKS a pokusit 
se prosadit do Rozpisu soutěží vyloučení možnosti přenechání soutěže tímto způsobem (de facto omezit 
platnost bodu 3.1.5. Soutěžního řádu). 
 
Nově zvolený VV KSKK pověřen jednáním s VV KKS Plzeňského kraje o struktuře soutěží v příštích letech. 
Jednoznačným úkolem pro zachování potřebné sportovní soutěže je prosazovat zachování současného 
stavu, tj. spole čnou „mezikrajskou“  nejvyšší oblastní soutěž Plzeňského a Karlovarského kraje. 
Samozřejmě s ohledem na vůli partnera (VV KKS Plzeň) a záměry a pravidla České kuželkářské asociace. 
 
Nově zvolený VV KSKK pověřen jednat s ZčOblKS a KKS Plzeň o dělení majetku bývalého ZčOblKS. 
 
Podána informace o výsledcích zasedání KV ČSTV.  
Sídlo KV ČSTV je D.Bechera 18, K.Vary. Předsedkyně pí. Salajková. 
V budově je možné využít kopírování, Internet, místnosti pro jednání. 

Usnesení 
Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
1. volí a schvaluje 
Výkonný výbor KSKK ve složení : 
Vítězslav Vodehnal  předseda 
Hanuš Slavík   jednatel 
Josef Červenka   hospodář 
Oldřich Dostál   STK 
Vladislav Šnicer  člen VV pro komise 
 
2. ukládá VV KSKK  
• jednat s VV KKS Plzeň o dalším zachování systému mezikrajské soutěže 
• iniciovat úpravu Rozpisu pro krajské a oblastní soutěže v otázce postupů a sestupů s cílem maximálně 

omezit možnosti převádění soutěže na družstva, která si svým umístěním v soutěži právo postupu 
nevybojovala (tedy víceméně omezit platnost bodu 3.1.5. Soutěžního řádu) 

• jednat s VV ZčOblKS o rozdělení majetku 
 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 

 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
  jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


