
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 
 

Zpráva  

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2009-2010 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval první rok svého volebního období, již třetího v historii 
KvKKS. VV se sešel na dvou řádných zasedáních, další operativní záležitosti byly řešeny telefonicky nebo 
za použití elektronické pošty, případně IP telefonie, plánovaná elektronická konference nebyla v uplynulém 
roce potřeba. 
Před zahájením soutěžního ročníku VV v připomínkovém řízení v elektronické formě projednal a poté i 
schválil Rozpis soutěží jím řízených (Karlovarský krajský přebor a Karlovarská krajská soutěž 1. a 2. třídy). 
Na prvním řádném únorovém zasedání VV schválil systém a místa konání MJ kraje a potvrdil startovné na 
krajských MJ. VV rozhodl o pořádání školení rozhodčích 3. třídy, které také dne 24. února 2010 zde 
v Lomnici proběhlo. Lektorem byl Hanuš Slavík. Předseda dostal za úkol aktualizovat a vyčistit seznam 
rozhodčích kraje, což splnil. 
Na druhém květnovém jednání se VV zabýval přípravou tohoto SZO, dále 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 doladění organizačního zabezpečení a nominace na Májový turnaj družstev žactva, který pro 
nás nakonec dopadl velmi dobře. Hlavním bodem byla příprava nového soutěžního ročníku. Náš svaz bude 
řídit divizi a měl by řídit i 2.KLD. Ovšem oddíly PlKKS se bezprecedentně rozhodly nezúčastnit se této 
soutěže. Navíc i celostátní soutěže dorostu zatím nejsou doladěny, takže situace v oblasti dorostu je zatím 
nejasná. Krajské soutěže proběhnou podle modelu právě skončené sezóny, který se dle mého názoru 
osvědčil a přinesl potřebné oživení do poněkud stojatých vod nejnižších soutěží. Další informace o novém 
ročníku má ve své zprávě předseda STK KvKKS Jarda Dobiáš, stejně tak shrne dění v našem kraji 
z hlediska sportovního. 
Ve financování ze strany ČKA je situace velmi špatná. Svaz letos dostal pouze 10000 Kč, a to navíc za rok 
2009. Jsme nuceni velmi šetřit, i proto jsme byli nuceni pořádat dnešní akci bez úhrady cestovného. 
Ve své zprávě musím pochválit oddíl Sokol Teplá za skvělé zvládnutí MČR seniorů. Akce byla pořadatelsky 
perfektně zajištěna a oddíl připravil pro účastníky obrovské množství různých dárků a dalších hmotných i 
nehmotných výhod. Řada účastníků byla až šokována. 
Další informace z ČKA Vám přednesu za pár okamžiků opět já, hlavním bodem bude informace o novele 
STP. 
 
Závěrem Vám jménem VV děkuji za spolupráci během uplynulého soutěžního ročníku a přeji Vám příjemné 
léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
 
 
Staré Sedlo 21. 6. 2010 
 
Hanuš Slavík 
Předseda KvKKS 


