Zpráva o činnosti výkonného výboru Kuželkářského svazu
Karlovarského kraje v sezóně 2001-2002
Vítězslav Vodehnal, předseda VV KSKK
Kuželkářský svaz Karlovarského kraje vznikl na základě rozhodnuti shromážděni zástupců oddílů
Karlovarského kraje dne 28.6.2001 na základě ukončení činnosti Západočeského oblastního svazu kuželek.
Důvodem pro vznik nového svazu bylo státoprávní uspořádáni - vytvoření nových krajů. Na ustanovujícím
shromáždění byl přítomnými zástupci kuželkářských oddílů zvolen Výkonný výbor ve složení Oldřich Dostál,
Vladislav Šnicer, Josef Červenka, Hanuš Slavík a Vítězslav Vodehnal. V uplynulém období se výkonný výbor
sešel celkem 6x a na svých jednáních se zabýval problémy, které vyvstaly z kuželkářského života.
Jedním z prvních problémů bylo rozdělení bývalého Oblastního svazu na dva svazy nové, tj. Plzeňský a
Karlovarský. Zástupci VV obou nově vzniklých svazů se sešli na jednáni v Útvině, kde bylo dojednáno
fungování soutěží po rozdělení Oblastního svazu, dále rozděleni majetku oblastního svazu oběma svazům
novým. Na tomto jednáni došlo ke shodě v tom, že i pro sezónu 2002-2003 bude pokračovat jako nejvyšší
krajská soutěž mezikrajský přebor - bývalý KP I, jehož vítěz si zajišťuje postup do III.KLM. Dále došlo k
rozděleni finančních prostředků mezi jednotlivé krajské svazy s tím, že na Karlovarský svaz, který má více
členů připadla částka 37.170,- Kč. O tom, že to není nijak velký obnos se dozvíte ve zprávě o hospodařeni.
Výkonný výbor se dále zabýval přípravou 1. Mistrovství Karlovarského kraje jednotlivců v kuželkářském
sportu. Zde je třeba poděkovat především Jaroslavu Dobiášovi, který připravil veškeré rozpisy poté, co Olda
Dostál byl dlouhodobě nemocný. Je zde ale i třeba říci, že byl malý zájem ze strany jednotlivých oddílů
o pořadatelství mistrovství. Tak se stalo, že soutěže mládeže, žen a mužů proběhly na kuželnách, kde se
předtím odehrálo Mistrovství Karlovarského okresu. Zájem projevila pouze Jiskra Aš o pořádáni mistrovství
juniorů a seniorů. To se však v letošním roce neuskutečnilo právě k nezájmu o uspořádání z jednotlivých
oddílů.
Myslím si, že k činnosti výkonného výboru není třeba se více vyjadřovat. Hanuš Slavík velmi podrobně
zpracovává zápisy z jednání VV a tyto rozesílá na oddíly, takže každý má možnost se s nimi seznámit.
Pokud budou nějaké dotazy či připomínky k činnosti VV, rád je zodpovím v rámci diskuze.

Zprava o hospodaření Výkonného výboru Kuželkářského svazu
Karlovarského kraje od 01.07.2001 do 20.05.2002
Josef Červenka, hospodář VV KSKK
Po rozdělení Oblastního kuželkářského svazu získal Kuželkářský svaz Karlovarského kraje do začátku
částku 37170,- Kč. Tato částka je uložena na účtu Karlovarského krajského sdruženi ČSTV a náš svaz z ní
může čerpat.
První vydání bylo po 3.000,- Kč, kdy tyto finance byly zaslány na Okresní svaz Karlovy Vary a
Meziokresní svaz Sokolov Cheb. Jednalo se příspěvek na uspořádání Mistrovství jednotlivců jednotlivých
okresů pro rok 2002, na řízení dlouhodobých soutěží a na činnost svazů.
Další finanční prostředky byly vyčerpány na uspořádání 1.Mistrovství jednotlivců Karlovarského kraje, a
to v následujících částkách :
Výplaty rozhodčím a delegátům svazů
Pronájmy kuželen
Celkové náklady na mistrovství

5340,- Kč
8080,- Kč
13420,- Kč

V současné době tedy zůstává na účtu KSKK částka 17.750,- Kč.
Rozpočet na letošní rok
Mistrovství Karlovarského kraje jednotlivců
Cestovné na jednání VV
Kancelářské potřeby, poštovné, telefon
Výdaje na shromáždění zástupců oddílů
Řízení soutěží
Různé
Příspěvek okresním svazům (již odeslaný)
Celkem

14000,- Kč
3000,- Kč
3000,- Kč
1000,- Kč
3000,- Kč
1000,- Kč
6000,- Kč
31000,- Kč

Celkové výdaje v této sezóně by tedy měly činit přibližně 31000,- Kč.

