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Zpráva  

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2005-2006 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval první rok druhého volebního období v historii KvKKS. VV 
se sešel na dvou řádných zasedáních, další záležitosti byly diskutovány telefonicky nebo za použití 
elektronické pošty. 
 
Na loňském podzimním zasedání, prvním po volebním SZO, si VV vyjasnil kompetence a funkce svých 
jednotlivých členů. VV se zabýval přípravou nového ročníku soutěží a schválil rozpis Divize, KVP a KVPD, 
zejména pak systém bodování, kdy jsme se vrátili k bodování dle SŘ, dále určil sankční poplatek za absenci 
družstva dorostu v divizi, zabýval se krajským termínovým kalendářem, schválil listinu rozhodčích pro nový 
ročník soutěží, schválil požadavek Slávie K.Vary na odehrání podzimní části sezóny venku. Dále byl zvýšen 
příspěvek okresům na 15 000 Kč/rok. VV udělil výtku SKK K.Vary za nedostatečnou funkčnost ředitele při 
MJ v kategorii žen. Předseda byl pověřen vytvořením nové webové prezentace, která byla ještě před 
zahájením soutěží uvedena v život. Ovšem návštěvnost stále není vůbec uspokojující,a to i přesto, že na 
novou doménu byl přesunut i archiv KvKKS. VV také rozhodl o vytvoření matriky KvKKS (formát xls), která je 
sice vytvořena a vedena předsedu KvKKS, ale oddíly neplní důsledně pokyny a neinformují o změnách 
v členské základně. Z toho plyne, že mít aktuální matriku je téměř neřešitelný úkol. Předseda KvKKS dostal 
od VV ČKA příslib lektora na školení trenérů III. třídy, po vyjasnění kompetencí TMK. 
Na březnovém zasedání se VV zabýval detailní přípravou MJ kraje ve všech kategoriích a schválil rozpisy 
všech turnajů. VV nominoval reprezentanty kraje na Turnaj krajských žákovských výběrů v Dačicích a pověřil 
zajištěním účasti Jiskru Hazlov. VV vyzval členskou základnu ke vznesení podnětů k připravované novele 
STP. Ovšem tato aktivita se bohužel setkala s pramalou odezvou. Je škoda, že kuželkáři nemají přílišný 
zájem ovlivnit dění svého sportu v tuto chvíli, kdy mají jedinečnou možnost tak učinit. VV deklaroval 
systematičtější přístup k řízení práce rozhodčích a vyjádřil cíl zviditelnit práci KR. Byl zadán úkol oddílům 
zaslat jmenovité přihlášky na školení trenérů 3.třídy a O.Maršát byl pověřen úkolem dokončit jejich evidenci. 
VV se rovněž zabýval způsobem výpočtu průměrů jednotlivců a touto veličinou obecně, při tom jednoznačně 
vyslovil souhlas s postupem STK, která do průměru nezahrnuje nedokončený start po zranění hráče. Dále 
byly projednány program, místo, přibližný termín a organizační zabezpečení tohoto SZO. 
 
Pár informací ke školení trenérů 3.třídy. Realizace školení je se sekretariátem ČKA dohodnuta, lektor je 
k dispozici a na nás zbývá pouze s ním dojednat vhodný termín. V tuto chvíli nemám informace o počtu 
přihlášených, protože přihlášky byly adresovány Otovi Maršátovi s termínem do 30. dubna 2006. Je 
samozřejmé, že v tuto chvíli není počet účastníků školení uzavřen a případní další zájemci jsou vítáni. Pro 
efektivitu akce je vhodný počet aspoň 8 účastníků. 
 
O dění v našem kraji z hlediska sportovního se dozvíte ve zprávě předsedy STK Jardy Dobiáše. 
 
Závěrem Vám jménem VV přeji příjemný zbytek léta a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
 
 
 
Sokolov 18. 7. 2006 
 
Hanuš Slavík 
Předseda KvKKS 


