KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Zápis
ze 4. Shromáždění zástupců oddílů kuželek KV kraje
Datum a čas konání :
9.června 2004, 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 : M.Viewegová, M.Kovářová, V.Vieweg (Aš), M.Utíkalová (Hazlov), I.Marek (Cheb), I.Šlechtová
(Jáchymov), P.Čolák, J.Gabriško (SKK KV), M.Mojžíš, Z.Chmel (Slávia KV), Z.Randa (Slovan KV), H.Slavík
(Lomnice), G.Brandl (Šabina), L.Charvát, Mir.Šourek (Teplá), J.Patkaň (Útvina)
Nepřítomni a neomluveni :
zástupci oddílu SKK Kraslice

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS
Zpráva o hospodaření
Návrh rozpočtu na další období
Zpráva STK - hodnocení ročníku 2003-2004, předání cen
Příprava nového ročníku soutěží
Informace z aktivu STK ČKA a konference NBC
Různé, diskuse
Usnesení
Závěr

(H.Slavík)
(V.Vodehnal, J.Červenka)
(V.Vodehnal, J.Červenka)
(J.Dobiáš)
(J.Dobiáš, H.Slavík)
(J.Dobiáš, H.Slavík)

Zápis
1. Zahájení
Přivítání, organizační záležitosti.

2. Volba mandátové a návrhové komise
Do mandátové komise byli navrženi a jednomyslně zvoleni pp. Petr Čolák a Jiří Gabriško
Do návrhové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Hanuš Slavík

3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS
Zprávu o činnosti VV přednesl sekretář VV Hanuš Slavík. Plný text zprávy je v příloze č.1 tohoto zápisu.

4. Zpráva VV o hospodaření KvKKS
Zprávu o hospodaření KvKKS za uplynulou sezónu přednesl p. Vítězslav Vodehnal. Plný text zprávy je
v příloze č.2 tohoto zápisu.

5. Návrh rozpočtu KvKKS na další období
Návrh rozpočtu KvKKS na následující sezónu 2004-2005 přednesl p. Vítězslav Vodehnal. Plný text zprávy
je v příloze č.3 tohoto zápisu.

6. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2003-2004, předání cen
Rekordně 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 č.4
tohoto zápisu.
Právo postupu do 3.kuželkářské ligy mužů s vybojoval vítěz ZČP Slávia K.Vary B (nováček soutěže). Do
krajských přeborů sestupují TJ Sokol Teplá a TJ Zahořany. Vítězem KvKP se stala Slávia K.Vary C (opět
nováček soutěže) a vybojovala si právo účasti v příštím ročníku Západočeské divize, do okresních přeborů
sestupují týmy Jiskra Aš C a SKK K.Vary C, právo účasti v příštím ročníku Karlovarského krajského
přeboru si vybojovali oba vítězové OP: TJ Jáchymov B (OP K.Vary) a Jiskra Hazlov B (MOP Ch-So).
Přehled vítězů v kategorií jednotlivců najdete ve vlastní zprávě STK (v příloze), včetně umístění na MR.

7. Příprava nového ročníku soutěží
Západočeský přebor se stává Západočeskou divizí, formálně řízenou přímo STK ČKA prostřednictvím divizní
STK, kterou tvoří Hanuš Slavík (zástupce STK ČKA), Jaroslav Dobiáš a Jiří Diviš. Dlouholetá soutěž –
Západočeský přebor (dříve KP I), který byl dle dohody VV Karlovarského i Plzeňského kraje zachován i pro
další roky, je tak opět zřízen oficiálně „shora“. Více informací najdete ve zprávě STK.
Jak divize, tak KvKP budou mít 12 účastníků, systém krajského přeboru dorostu bude záviset na počtu
účastníků a rozhodne o něm VV (pravděpodobný je opět turnajový systém).
Mistrovství jednotlivců připraví v průběhu sezóny VV.

8. Informace z aktivu STK ČKA a konference NBC
Informace z jednání aktivu STK ČKA podali Jaroslav Dobiáš a Hanuš Slavík. Na aktivu byl schválen
termínový kalendář pro sezónu 2003-2004 a především rozdělení družstev do skupin všech ligových soutěží.
Zásadní informací je, že TJ Holýšov bude hrát v příštím ročníku 3.ligu a nesestupuje tedy do divize, což
ovlivňuje i sestupy v dalších soutěžích.
S největší pravděpodobností se budou ligové soutěže, ale i DIVIZE, hrát podle nového způsobu bodování na
sety (viz. Zpráva VV a Zpráva STK), vše definitivně rozhodne VV ČKA dne 18.6.2004.
Konference NBC mj. definitivně a bezodkladně potvrdila disciplínu 120 hs pro ligy členských zemí,
dvoustovky jsou zřejmě již historií. Po optimistickém vývoji kauzy povinnosti zavedení 120 hs i do všech
stupňů nižších soutěží členských zemí NBC se situace znovu zkomplikovala. Nezbývá než věřit, že
diplomatické úsilí ČKA přinese úspěch a výjimka pro stovky nám bude udělena. Musíme počkat na vývoj
věcí příštích.

9. Různé, diskuse
 Během jednání byl aktualizován adresář KvKKS
 Informace o rozsáhlých změnách v Aši (M.Viewegová). Ve funkci předsedy a organizačního pracovníka
skončil O.Maršát, předsedou oddílu byl zvolen Jiří Plavec, který bude rovněž organizační pracovník pro
divizi, KvKP a MOP, pro ligové ženy a dorost to bude Zdeňka Brillová. Téměř celé družstvo A přestupuje
do Slávie K.Vary a bude hrát 3.KLM pod hlavičku Slávia K.Vary B – na kuželně Hazlov (informaci doplnila
M.Utíkalová). Aš A bude hrát divizi, na ligu neaspiruje ani v případě, že by se naskytla možnost.
 Informace ze Šabiny G.Brandl připomněl již dřívější změny v oddílu – předseda je Gerhard Brandl a
organizační pracovník Zuzana Kožíšková.
 M.Mojžíš informoval o situaci v Slávii K.Vary. Kuželna Slávie definitivně končí (celé SZO vyjádřilo
hlubokou lítost). Příčinou je dřívější liknavost výboru TJ Slávie při „hlídání“ majetku jednoty, což vyústilo
v prohraný soudní spor a definitivní ztrátu kuželny, která bude zřejmě přestavěna na bowling (opět vítězí
komerce nad sportem). Slávia K.Vary A bude pokračovat ve 2.KLM v Hazlově, současná Slávia K.Vary B
se de facto rozpadá, ale bude hrát 3.KLM s kádrem z Aše (viz. výše). M.Mojžíš vyjádřil díky M.Utíkalové
za velmi výhodné podmínky, které jim nabídla pro příští sezónu. I.Žaloudík odchází do Jirkova. Slávia
K.Vary C bude hrát divizi na kuželně Nautilus Chodov.
 L.Charvát informoval o změnách v Teplé. Předsedou zůstává M.Staško, organizační pracovník je Mirka
Poláčková, výrazně byl obměněn celý výbor.
 F.Šatra (Loko Cheb) protestoval proti udělení pokuty za neschválené rozhodčí (240 Kč) ve 2 zápasech
KvKP. Argumentoval tím, že nebyla vydána ohlášená listina schválených rozhodčích. Po obšírné diskusi
VV trval na udělené pokutě, která byla také oddílem uhrazena (již před diskusí).

 Obšírná diskuse kolem rozhodčích II. a III. třídy. Vyplynul požadavek na uspořádání semináře a školení
rozhodčích III.třídy. Oddílům uložen úkol zaslat jmenovité přihlášky, akce budou uspořádány po
shromáždění dostatečného počtu zájemců.
 M.Utíkalová vyjádřila uznání a díky za kvalitu Zpravodajů ZČP a KvKP (J.Dobiáš) i MOP Ch-So
(H.Slavík), dále měla výhrady k některým formulacím ve zprávě STK. Jiskra Hazlov nabízí starší
repasované automaty Funk z původní asfaltové dvoudráhy – cena by byla v řádu 50 000 Kč a lze o
ní jednat.
 F.Šatra vyjádřil díky a uznání za práci STK a zejména J.Dobiáše.
 M.Utíkalová diskutovala s plénem o rušení hráčů diváky oknem u dráhy č.1 na kuželně Hazlov. Dále
informovala o zamezení přístupu k tomuto oknu, řešení situace by měla napomoci i instalace průmyslové
televize na kuželně. Z diskuse nicméně vyplynulo doporučení instalace neprůhledné fólie na tomto oknu.
 Kritizována neomluvená neúčast J.Mitáčka (Slávia K.Vary) na MR juniorů. Předseda oddílu nemá o
důvodech jeho neúčasti žádné informace.
 Mezikrajský turnaj dorosteneckých výběrů. Nominací a vedením výběru kraje byl pověřen O.Maršát, který
v této funkci selhal. Po mnoha dohadech a obstrukcích se nakonec bohužel zúčastnili pouze tři
dorostenci, dívky nejely vůbec. Letos zajistí celou akci VV, předpokládaný termín je 18.12.2004.
 P.Čolák informoval o změnách ve vedení SKK K.Vary. Předseda je právě Petr Čolák, organizační
pracovník je Jan Vank. Dotaz k divizi byl vysvětlen členy VV.
 Vedoucí divize J.Diviš žádá oddíly o psaní komentářů k zápasům, sám nehodlá nic komentovat. VV
oddílům doporučuje komentáře k zápasům psát.
 P.Čolák apeluje na oddíly, aby věnovaly adekvátní péči kuželnám, zejména jejich technickému stavu, a
hracímu materiálu. Dále apeluje na rozhodčí, aby ukazovali větší zájem, iniciativu a zodpovědnost při
řízení zapasů.
 H.Slavík byl pověřen účastí na krajském shromáždění ČSTV v Sokolově dne 15.6.2004.
 Na SZO bylo přítomno 18 z 19 delegátů s hlasovacím právem (94.7 %), celkem pak bylo přítomno 21
účastníků jednání (V.Vodehnal a H.Slavík zastupovali dvě instituce, 3 oddíly vyslaly 2 zástupce, Aš
dokonce 3). Prezenční listina je v příloze č.5 tohoto zápisu.

10. Usnesení
Plný text Usnesení je v samostatném dokumentu a je distribuován společně s tímto Zápisem.
Usnesení bylo jednomyslně přijato.

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

Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Zapsal :

Zpráva o činnosti VV KvKKS
Zpráva o hospodaření KvKKS
Rozpočet KvKKS na sezónu 2004-2005
Zpráva STK VV KvKKS
Prezenční listina SZO 2004

Hanuš Slavík

Hanuš Slavík
sekretář VV KvKKS

Vítězslav Vodehnal
předseda VV KvKKS

