KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Zpráva
o činnosti Výkonného výboru KvKKS za soutěžní ročník 2003-2004
Výkonný výbor KvKKS se v uplynulém roce sešel na čtyřech řádných zasedáních, z toho jedno bylo
společné s VV PlKuS. Na všech zasedáních bylo přítomno všech 5 členů VV, nikdo ani jednou nechyběl.
VV se vloni na podzim zabýval stavem přípravy nového ročníku soutěží, přípravou semináře a školení
rozhodčích III.třídy a jmenoval nového člena TK – Jaroslava Hlídka, dále vyzval oddíly k návrhu adeptů na
absolvování školení rozhodčích II.třídy, kterou později ještě jednou opakoval. VV shromáždil celkem 16
přihlášek, z nichž doporučil 14 rozhodčích. Byl osloven předseda komise rozhodčích ČKA Petr Dobeš a
požádán o uspořádání školení. V současné době se vyjednává vhodný termín.
Na letošním únorovém zasedání byla hlavní náplní jednání příprava Mistrovství jednotlivců Karlovarského
kraje. VV projednal nabídky oddílů k pořádání MJ a vybral pořadatele jednotlivých soutěží ve všech
kategoriích. VV by v příštích letech ocenil větší aktivitu jednotlivých oddílů a zvýšený zájem o pořadatelství
jednotlivých akcí. V současné době jednotlivá Mistrovství odehrávají prakticky stále na stejných kuželnách
(KK KV, Slávia KV a Teplá). Samozřejmě se zavedením disciplíny 120 hs pro MJ se možnosti ostatních
oddílů výrazně snižují, ale VV by v tomto směru ocenil např. větší aktivitu Kraslic.
V květnu 2004 VV schválil výsledky dlouhodobých soutěží i všech mistrovství jednotlivců a dále připravoval
toto SZO, návrh rozpočtu na další období a podrobně probíral návrh Rozpisu divize. Divize je nový stupeň
soutěží přímo řízený ČKA (tedy v tomto případě jeho STK). V našem kraji se jedná prakticky pouze o
přejmenování současného Západočeského přeboru. Divizí se bude ve svém příspěvku podrobněji zabývat
Jarda Dobiáš, ale chtěl bych již nyní zmínit tři důležité novinky. První je umožnění startu žen, s čímž bude
někdo hluboce nesouhlasit, ale na druhé straně to přinejmenším stejně velká skupina lidí ocení, neboť po
tom již velmi dlouho volala. Nyní je vše dáno – VV ČKA rozhodl a rozřešení dlouhých a vleklých sporů tak
přišlo „shůry“. Další novinka již není příliš optimistická, jedná se o to, že trvá povinnost družstva dorostu, ale
sankce za jeho absenci bude od příští sezóny shodná s ligovou – tedy přednostní sestup. VV se domnívá,
že takto tvrdá sankce je neadekvátní a příliš tvrdá, na stejném názoru se shodnul i se zástupci VV PlKuS.
Byl jsem pověřen sepsat jakousi protestní nótu a tu odeslat k rukám VV ČKA. Předpokládám, že zástupci
oddílů na dnešním SZO tuto aktivitu podpoří. Třetí novinkou je změna bodování – bude uplatněn stejný
systém jako v lize, kde bude s největší pravděpodobností zaveden nový systém bodování na sety. Definitivní
verdikt vynese VV ČKA kolem 18.6.2004. K novému systému bodování – zjednodušeně řečeno – hráči hrají
vzájemné utkání na dvě padesátky a vítěz každé získává jeden setový bod, při rovnosti oba hráči dostanou
po půl bodu. Kdo získá více setových bodů, získává 1 bod pro družstvo, při stavu 1:1 rozhoduje o přidělení
bodu pro družstvo celkový počet poražených kuželek. Bude-li i ten shodný, získá každé družstvo půl bodu.
Za celkový počet poražených kuželek všemi hráči družstva, se rozdělí další 2 body. Celkem se tak rozdělí 8
bodů, prakticky je vše téměř shodné s tím, že výsledek je vydělený dvěma. Je zřejmé, že tento systém se
mnohem více uplatní v disciplínách hraných přes 4 dráhy, kdy může přinést celkem výrazné oživení a
mnohdy i velikou matematickou olympiádu. Zejména když se soutěží vyřazovacím způsobem, kde pak při
rovnosti bodů, rozhoduje o vítězi počet setových bodů všech hráčů družstva. Pokud by byl i ten shodný,
následuje rozhoz do plných, tzv. náhlá smrt (Sudden Victory). Ještě jedna poznámka k rozhodčím – VV
ČKA původně požadoval delegace rozhodčích, ovšem podařilo se nám společně s Východními Čechy
prosadit změnu a je tak možné použít náš osvědčený systém povinného zajištění rozhodčího k zápasům
přímo oddíly, který je mnohem efektivnější a zaručuje mnohem větší procento zápasů řízených
kvalifikovaným rozhodčím.
Rozpis divize byl také hlavním bodem jednání zatím posledního jednání VV, jednalo se o červnové společné
zasedání KvKKS a PlKuS. Rozpis divize je v současné době již schválen STK ČKA.
VV je nucen vyslovit velikou lítost a rozčarování nad tím, jak se vyvinula situace ve věci kauzy kuželny
karlovarské Slávie. Podle všech dostupných informací je víceméně jisté, že kuželna zanikne a Slávia tak po
letech ztrácí svou střechu nad hlavou. Slávia se tak dostává do podobné situace jako Slovan KV a bude
muset hledat azyl kde se dá, což jí bude přinášet nemalé komplikace. Zdá se, že zde opět zase zvítězily
peníze nad zdravým rozumem. Předpokládám, že zástupce Slávie nám o vzniklé situaci řekne pár slov. VV
přeje Slávii dostatek sil a zápalu k tomu, aby udržela alespoň torzo oddílu a pokračovala v tradici. Velmi
smutným je také fakt, že vyhlášená kuželkářská bašta Karlovy Vary, která kdysi měla 4 oddíly a 3 kuželny
tak ztrácí i předposlední kuželnu a posledním Mohykánem tak zůstává kuželna KK KV, které podobný osud

nehrozí (tedy aspoň v to pevně věřím). A nejen Slávia, ale celý Karlovarský kraj a potažmo i celá naše
republika tak ztrácí další čtyřdráhu, kterých je stále jako šafránu, a to je rovněž velmi zarmucující. Takže
Slávie – drž se.
Personální zemětřesení proběhlo podle všeho v Aši, zde také očekáváme krátkou informaci od zástupců Aše
v rámci diskuse.
Ale byl zde i jeden velmi pozitivní moment, kterým bylo otevření nové čtyřdráhové kuželny v Hazlově.
Kuželna byla dokonce zařazena do rekordní kategorie. Je to dílo manželů Utíkalových, kteří do stavby vložili
nemalé prostředky a nyní již vyvíjejí velké aktivity k tomu, aby kuželnu a její restauraci co nejvíce naplnili. VV
jim upřímně přeje, aby kuželna prosperovala a dařilo se nejen postupně získávat investici zpět, ale i doladit
poslední technické, ale i jiné mouchy a vytvořit kvalitní sportovní stánek, kde si člověk nejen dobře zahraje,
ale i příjemně stráví zápas a případně nějakou dobu po něm při zevrubném probírání jeho průběhu, v tom
zde byly nesporně ještě nějaké rezervy.
VV přeje všem oddílům příjemnou dovolenou, kvalitní přípravu na nový soutěžní ročník a těší se na setkání
s Vámi na kuželnách v nadcházející sezóně.
Sokolov 8.6.2004
Hanuš Slavík
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