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Zpráva  

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2008-2009 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval čtvrtý, poslední 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 volební období VV plánuje 
použití elektronických telekonferencí. Při potřebě hlasování mimo řádné jednání se hlasovalo elektronicky při 
použití metody per rollam. 
 
Před zahájením soutěžního ročníku VV v připomínkovém řízení v elektronické formě projednal o poté i 
schválil Rozpis soutěží jím řízených (Západočeská divize, Karlovarský krajský přebor a Karlovarský krajský 
přebor dorostu). 
Na prvním řádném, listopadovém zasedání VV schválil systém a místa konání MJ kraje, mimo jiné vzhledem 
k tíživé finanční situaci stanovil startovné na krajském MJ. Dále vyzval oddíly k vyjádření zájmu o soutěž 
mladšího žactva, která se nakonec kvůli víceméně nulovému zájmu oddílů bohužel nekonala. Dále byly 
řešeny okolnosti zahájení soutěžního ročníku 2008-2009. VV rozhodl o provedení kontrolní kolaudace 
v Teplé, která nakonec nezjistila žádné odchylky od Technických předpisů. Také byly řešeny organizační 
záležitosti zajištění účasti krajského výběru na Vánočním turnaji dorostu, včetně nominace. A konečně bych 
chtěl zmínit nominaci na zasedání VR ČKA a hlasování do ankety Kuželkář 2008. 
Na druhém květnovém jednání rozhodl VV o přidělení mandátů na Valnou hromadu ČKBF (Slavík) a Valnou 
hromadu ČKA (Slavík, Maršát). Dále se zabýval přípravou tohoto volebního SZO, zejména schválil  formální 
úpravy Jednacího a Volebního řádu, jejichž znění bylo poté distribuováno oddílům. Také vyzval oddíly 
k nominaci kandidátů na předsedu KvKKS a členy VV KvKKS. VV projednal průběh dlouhodobých soutěží i 
soutěží jednotlivců, které v tomto soutěžním ročníku řídil, a konstatoval, že k průběhu soutěží ani 
k výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky, stížnosti ani připomínky a výsledky schválil. Dalším bodem 
bylo organizační zabezpečení a nominace na Májový turnaj družstev žactva, který pro nás nakonec dopadl 
jak asi víte na výbornou. Hlavním bodem jednání byla příprava nového ročníku soutěží. VV se jednomyslně 
shodl předložit SZO návrh zásadní reorganizace soutěží v kraji. Stručně řečeno návrh obsahuje zrušení 
současného uspořádání okresních přeborů a vytvoření dvouúrovňové soutěže ze všech těchto družstev 
(pracovní název je Krajská soutěž 1. a 2. třídy). Krajské soutěže by tak měly celkem tři úrovně – současný 
Krajský přebor, pod ním dvě úrovně Krajské soutěže. Předběžně uvažovaný herní systém je disciplína 
4×100 hs, v KS-I 10 družstev, v KS-II zbytek. Další okolnosti budou v případě schválení předmětem 
dnešního jednání. Další informace má ve své zprávě i předseda STK KvKKS Jarda Dobiáš. 
 
O dění v našem kraji z hlediska sportovního se dozvíte ve zprávě předsedy STK Jardy Dobiáše. 
Další informace z ČKA Vám přednesu za pár okamžiků opět já. 
 
Závěrem Vám jménem VV děkuji za spolupráci během celého funkčního období tohoto výboru a přeji Vám 
příjemné léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
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