KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Zpráva
o činnosti Výkonného výboru KvKKS za soutěžní ročník 2007-2008
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval třetí rok svého volebního období, které je v historii
KvKKS druhé. VV se sešel na dvou řádných zasedáních, další operativní záležitosti byly řešeny telefonicky
nebo za použití elektronické pošty, případně IP telefonie, pro další období VV konečně plánuje použití
elektronických telekonferencí. Při potřebě hlasování se hlasovalo elektronicky při použití metody per rollam.
Před zahájením soutěžního ročníku VV v připomínkovém řízení v elektronické formě projednal o posléze i
schválil Rozpis soutěží jím řízených. Dále VV zorganizoval začátkem září dva semináře rozhodčích.
Na prvním řádném, říjnovém zasedání VV schválil systém a místa konání MJ kraje. Dále rozhodl o
uspořádání školení rozhodčích 3.třídy, které bylo bohužel uspořádáno až během jarní části soutěžního
ročníku. Dále bylo rozhodnuto pořádat krajskou soutěž mladšího žactva, STK byla pověřena návrhem
hracího systému. Ten byl nakonec podle mínění VV velice zdařilý a přispěl k maximální zajímavosti této
soutěže. Dále byly řešeny okolnosti zahájení soutěžního ročníku 2007-2008, zejména způsob vybírání
pokut. Také byly řešeny organizační záležitosti zajištění účasti krajského výběru na Vánočním turnaji
dorostu. Z různých záležitostí bych chtěl zmínit nominaci na zasedání VR ČKA a hlasování do ankety
Kuželkář 2007.
Na druhém únorovém jednání řešil VV možnost startu krajánků na MJ, konkrétně pak také žádost Ivana
Žaloudka o přidělení startovního čísla bez losování. Této žádosti nakonec vyhověl. Dále se zabýval
stížnostmi na zimu na kraslické kuželně a upozornil na tuto skutečnost oddíl SKK Kraslice. Poté formálně
opravil Rozpis soutěží, když doplnil chybějící formulaci o možnosti startu hráčů, kteří mají povoleno
hostování. Také zformuloval názor KvKKS o struktuře soutěží mládeže. Tuto informaci pak předal předseda
KvKKS VV ČKA, konkrétně pak předsedovi STK ČKA, tedy sám sobě.
O dění v našem kraji z hlediska sportovního se dozvíte ve zprávě předsedy STK Jardy Dobiáše.
Závěrem Vám jménem VV přeji příjemné léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník.
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