
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

Zápis  
ze 3. Shromážd ění zástupc ů oddíl ů kuželek KV kraje  
 
Datum a čas konání : 
16.června 2003, 17:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 357 04 Lomnice 
Přítomni : 
VV : V.Vodehnal, H.Slavík, J.Dobiáš, V.Šnicer, J.Červenka  
OKS KV : V.Vodehnal 
MoKS CH-SO : F.Šatra 
Kluby : Vá.Veselý (Aš), M.Utíkalová (Hazlov), M.Pivoňka (Cheb), J.Gabriško (SKK KV), V.Černohous, 
M.Mojžíš (Slávia KV), Z.Randa (Slovan KV), M.Staško, V.Šnobl (Teplá), J.Patkaň (Útvina), M.Vlček, 
V.Mondek (Jáchymov), H.Slavík (Lomnice) 
Nepřítomni a neomluveni : 
zástupci oddílů Kraslice a Šabina 
 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (V.Vodehnal) 
4. Zpráva o hospodaření (V.Vodehnal, J.Červenka) 
5. Návrh rozpočtu na další období (V.Vodehnal, J.Červenka) 
6. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2002-2003, předání cen (J.Dobiáš) 
7. Příprava nového ročníku soutěží (J.Dobiáš) 
8. Návrh ustanovení a případná volba Revizní komise KvKKS 
9. Informace z Valné hromady ČKBF a STK ČKA (V.Šnicer, J.Dobiáš) 
10. Různé, diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Přivítání, organizační záležitosti.  

2. Volba mandátové a návrhové komise 
Do mandátové komise byli navrženi a jednomyslně zvoleni pp. František Šatra  a Miroslav Pivo ňka 
Do návrhové komise byli navrženi a jednomyslně zvoleni pp. Jiří Gabriško  a Vladimír Černohous  

3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS 
Zprávu o činnosti přednesl předseda VV p. Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je v příloze tohoto zápisu. 

4. Zpráva VV o hospoda ření KvKKS 
Zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2002 přednesl p. Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je 
v příloze tohoto zápisu. 

5. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Návrh rozpočtu na soutěžní rok 2003-2004 přednesl p. Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je v příloze 
tohoto zápisu. 



6. Zpráva STK - hodnocení ro čníku 2002-2003, p ředání cen 
Podrobnou zprávu STK s detailním hodnocením uplynulého soutěžního ročníku a vyhlášením vítězů soutěží 
družstev i jednotlivců přednesl předseda STK VV p. Jaroslav Dobiáš . Poté převzali zástupci oddílů diplomy 
pro vítěze a medailisty všech soutěží řízených KvKKS. Plný text zprávy STK je v příloze tohoto zápisu. 
Do 3.kuželkářské ligy mužů postupuje vítěz ZČP Jiskra Aš . Do krajských přeborů sestupují TJ Sokol Teplá 
a Sokol Plze ň V. Vítězem KvKP se stala Slávia K.Vary B  vybojovala si právo účasti v příštím ročníku 
Západočeského přeboru, do meziokresního přeboru Cheb-Sokolov sestupují týmy Jiskra Aš B  a Jiskra 
Hazlov B , právo účasti v příštím ročníku Přeboru Karlovarského Kraje si vybojovali oba vítězové OP: Slávia 
K.Vary C  (OP K.Vary) a Jiskra Aš C  (MOP Ch-So). Obě družstva již projevila zájem hrát KvKP. 
Přehled vítězů v kategorií jednotlivců najdete ve vlastní zprávě STK v příloze. 
V uplynulém ročníku probíhala veškerá komunikace již plně na elektronické bázi, což bylo velmi kladně 
hodnoceno. Výrazně se tím urychluje obousměrné šíření informací. Další nezanedbatelnou devízou jsou 
nemalé úspory. VV počítá, že na tomto efektivním způsobu komunikace nebude v budoucnu nic měnit. 

7. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Podle dohody VV Karlovarského i Plzeňského kraje zůstane i pro příští léta zachována společná 
„mezikrajská“ soutěž - Západočeský přebor, jehož vítěz postupuje do III.KLM. 
Bohužel se zřejmě nepodařilo zachovat společnou soutěž dorostu, když Plzeňský KKS spolupráci 
jednostranně vypověděl. PKKS má na toto rozhodnutí nepochybně výlučné právo, ovšem uvážíme-li počet 
dorosteneckých družstev v Plzeňském kraji v minulém ročníku, zdá se nám tento krok přinejmenším 
diskutabilní. 
O systému krajského přeboru dorostu tak rozhodne VV podle počtu přihlášených družstev. 
Mistrovství jednotlivců připraví v průběhu sezóny VV. 

8. Návrh ustavení a p řípadná volba Revizní komise KvKKS 
VV předložil plénu návrh ustanovení Revizní komise KvKKS. V rozpravě nastínili V.Vodehnal a J.Červenka 
principy fungování hospodaření KvKKS a způsoby spolupráce s naší servisní organizací – KS ČSTV. 
Účastníci jednání usoudili, že kontrolní mechanismy na sledování financí svazu jsou natolik efektivní, že není 
nutné Revizní komisi ustavovat.  
To se jasně projevilo ve výsledku hlasování: PRO – 0, PROTI – 15, ZDRŽEL SE – 2. 

9. Informace z Valné hromady ČKBF a STK ČKA 
Informace z jednání Valné hromady ČKBF přednesl její přímý účastník – Vladislav Šnicer. Informaci doplnil 
Hanuš Slavík postřehy ze zápisu z konference NBC v Augsburgu (v rámci Mistrovství světa juniorů). Jednání 
STK se bohužel s největší pravděpodobností nikdo z našeho kraje nezúčastnil. 
Zřejmě nejdůležitější informací je potvrzení disciplíny 120 hs pro ligové soutěže. NBC bohužel trvá 
v horizontu 4 let na plošném zavedení této disciplíny ve všech soutěžích členských zemí. To by nám 
vzhledem k malému počtu čtyřdrah přineslo nemalé problémy. Další změnou je nový způsob bodování na 
principu „setů“, který je ovšem „napasován“ právě na 120 hs (4×30 hs, ale třeba i 4×50 hs). Z toho všeho 
vyplynou i úpravy předpisů, které by měl urychleně zpracovat VV ČKA a poté s nimi seznámit členskou 
základnu. VV ČKA také mj. žádá NBC o výjimku pro nás pro nižší soutěže. V tuto chvíli je zřejmě vhodné 
počkat na vyjasnění situace. 

10. Různé, diskuse 
� Hrací systém krajského přeboru dorostu. Diskutovalo se o turnajovém systému nebo běžném každý 

s každým dvoukolově doma-venku. Pro turnajový způsob nebyla v plénu přílišná podpora. Na druhou 
stranu by turnajový systém umožnil start i jednotlivcům, kteří se nedostali do družstev, případně i hráčům 
z oddílů, které dorostenecké družstvo nemohou vůbec postavit. Z jednání vyplynul závěr, že při účasti 5 a 
méně družstev se bude preferovat turnajový systém, při vyšší účasti pak systém každý s každým.  

� Přihlášky do soutěžního ročníku 2003-2004 rozešle STK v nejbližší době. Konečný termín pro přihlášení 
je 10.červenec 2003 . 

� Sankční poplatek za absenci družstva dorostu pro účastníky ZČP. Po diskusi bylo rozhodnuto a 
jednomyslně schváleno zvýšení poplatku na 600 Kč. 

� Opět byla otevřena otázka účasti žen v ZČP (Jáchymov). Po tradičně dlouhé, ovšem celkem konstruktivní 
diskusi bylo přistoupeno k hlasování, jehož výsledek byl celkem jasný: PRO – 5, PROTI – 11, ZDRŽEL 
SE – 0. (zástupce Teplé již nabyl přítomen a nehlasoval). Výsledek hlasování je paradoxně v rozporu se 
závěry dotazníku STK po skončení soutěží, kdy se většina vyslovila pro účast žen (9:4). Náš svaz tedy 
bude i nadále trvat na neúčasti žen v ZČP. 



� Předseda komise rozhodčích V.Šnicer informoval o chystaných změnách pravidel kuželkářského sportu, 
které se promítnou i do činnosti rozhodčích. Dále hovořil o dalších aspektech v oblasti řízení činnosti 
rozhodčích: příprava, náplň a průběh školení rozhodčích, zavedení povinných seminářů s přezkušováním 
současných rozhodčích, zkušební testy, výběr vhodných adeptů na funkci rozhodčích atd. Úkolem VV 
bude zpracovat jakýsi metodický dokument, který bude popisovat a řídit činnost rozhodčích v rámci 
našeho KKS. 

� H.Slavík informoval o vyjasněných okolnostech naší neúčasti na loňském mezioblastním utkání dorostu 
v Praze (Konstruktiva). Pro letošní rok je informační tok zajištěn. Vedením krajských mládežnických 
výběrů byl pověřen a plénem jednomyslně potvrzen Ota Maršát  z Aše. 

� VV ČKA vydal novou Hospodářskou směrnici. Sekretář VV ji rozešle všem členům VV a všem oddílům 
společně se zápisem z tohoto SZO. 

� M.Utíkalová informovala o zahájení stavby nové čtyřdráhy v Hazlově, která by měla být hotova začátkem 
listopadu tohoto roku. Začátek soutěží tím bude mírně ovlivněn. Na dráze bude hrát své ligové zápasy 
Jiskra Aš. VV přeje Hazlovským úspěch při realizaci tohoto odvážného a chvályhodného projektu. 

� Během diskuse byly vyjasněny okolnosti neodehraného zápasu Jiskra Hazlov B – Jiskra Aš B a znovu 
vysvětlen postup řešení případu ze strany STK, který byl plně v souladu s platnými předpisy. 

� Během jednání byly oddíly vyzvány k zaplacení schváleného sankčního poplatku ve výši 500 Kč za 
absenci dorosteneckého družstva u účastníků Západočeského přeboru a další sankční poplatky 
vyplývající z přestupků v průběhu sezóny. Všichni přítomní zaplatili poplatek na místě.  Oddíly Šabiny a 
Kraslic jsou povinny poplatky uhradit na konto KvKKS do 10.července 2003 .  
Vybraný obnos za absenci dorostu byl rovnoměrně rozdělen mezi dorostenecká družstva Karlovarského 
kraje, která se zúčastnila soutěže ZČP dorostu.  

� Dotace okresům byla pro rok 2002 vyplacena ve výši 7500 Kč. 

� Během jednání byly oddílům předány nové odznaky rozhodčích za manipulační poplatek 10 Kč / ks. 

� Komise rozhodčích dostala úkol ověřit aktivnost rozhodčích 1. a 2.třídy v našem kraji. Oddíly dostávají 
úkol ověřit a poslat příslušné informace předsedovi komise rozhodčích V.Šnicerovi. 

� Na SZO bylo přítomno 17 z 19 delegátů s hlasovacím právem (89.5 %), celkem pak bylo přítomno 18 
zástupců (V.Vodehnal a H.Slavík zastupovali dvě instituce, 3 oddíly vyslaly 2 zástupce).  
Prezenční listina je v příloze č.5. 

11. Usnesení 
Plný text Usnesení je v příloze tohoto Zápisu. 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

12. Závěr 
Program SZO byl dodržen. 
VV KvKKS přeje všem kuželkářům pevné zdraví a mnoho úspěchů do další sezóny. 
 
HODU ZDAR !  
 
 

Přílohy 
1. Zpráva o činnosti VV KvKKS 
2. Zpráva o hospodaření KvKKS 
3. Rozpočet KvKKS na sezónu 2003-2004 
4. Zpráva STK VV KvKKS 
5. Prezenční listina SZO 

 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 sekretář VV KSKK              předseda VV KSKK 


