
KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE  
 

Zápis  
ze 4. zasedání Výkonného výboru KSKK  
 
Datum a čas konání : 
19.března 2002, 18:00 hodin, klubovna SKK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni : 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Josef Červenka, Vladislav Šnicer, Jaroslav Dobiáš (zastoupení STK) 
Nepřítomni : 
Oldřich Dostál (dlouhodobá nemoc) 
 
 

Zápis 

1. Mistrovství Karlovarského Kraje jednotlivc ů 
VV rozhodl o termínech, počtech účastníků, postupovém klíči z okresních mistrovství a místu konání 
jednotlivých soutěží. Při výběru místa vycházel z několika nabídek pořadatelství, z nichž zvolil konkrétní 
místa konání. 
VV rozhodl, že účast hráčů na soutěžích bude hrazena na náklady vysílajícího oddílu. Odměna rozhodčím 
bude 30 Kč/hod + případně cestovné (3 Kč/km). 

Muži 
Termín : 11. – 12.května 2002 
Místo konání : KK Karlovy Vary 
Čas : 7:30 prezentace, losování; 8:00 zahájení soutěže 
Hrací systém : 1.den : kvalifikace – 32 hráčů 120 HS 

2.den : finále – 12 hráčů 200 HS 
Konečný výsledek je dán součtem kvalifikace a finále 

Postupový klíč : 16 z OKS Karlovy Vary, 16 z MOKS Cheb-Sokolov 
Rozhodčí : Hlavní – Vladislav Šnicer + 3 pomocné rozhodčí deleguje pořadatel 

Ženy 
Termín : 4.května 2002 
Místo konání : Útvina 
Čas : 7:30 prezentace, losování; 8:00 zahájení soutěže 
Hrací systém : kvalifikace – 18 hráček 100 HS 

finále – 6 hráček 100 HS 
Konečný výsledek je dán součtem kvalifikace a finále 

Postupový klíč : 7 z OKS Karlovy Vary, 11 z MOKS Cheb-Sokolov 
Rozhodčí : Hlavní – Jaroslav Patkaň + pomocní : Václav Kříž, Jaroslav Pavlíček 

Junio ři / Juniorky 
Termín : 11.května 2002 
Místo konání : Aš 
Čas : 7:30 prezentace, losování; 8:00 zahájení soutěže 
Hrací systém : Na základě přihlášek hráčů bude stanoven sytém soutěže. 

Předpoklad :  
Junioři – kvalifikace 100 HS 
Juniorky – finále 100 HS 
Junioři – finále 100 HS (Konečný výsledek je dán součtem kvalifikace a finále) 

Postupový klíč : Dle přihlášek (v případě vysokého počtu hráčů rozhodne VV o dalším postupu). 
Rozhodčí : Deleguje pořadatel z vlastních řad (Kovářová, Sojka atd.) 
 
 
 



Dorostenci / Dorostenky / Žáci / Ža čky (spole čné mistrovství s Plze ňským krajem)  
Termín : 4.května 2002 
Místo konání : Teplá 
Čas : 8:30 prezentace, losování; 9:00 zahájení soutěže 
Hrací systém : Dorostenecké kategorie – 100 HS 

Žákovské kategorie – 60 HS 
Hrací pořad se určí na místě dle počtu účastníků. 

Postupový klíč : Dle přihlášek. 
Rozhodčí : Deleguje pořadatel 

Senio ři / Seniorky 
Samostatné mistrovství se nepořádá. Titul mistra kraje a právo postupu na Mistrovství republiky si vybojuje 
nejlépe umístěný závodník v kategorii muži nebo ženy, splňující podmínky pro zařazení do této věkové 
kategorie. 
 
Rozpisy soutěží připraví Jaroslav Dobiáš tak, aby byly k dispozici na okresních mistrovstvích jednotlivců. 
Pro oddíly z toho vyplývá úkol co nejd říve přihlásit hrá če juniorské kategorie !  Postačí e-mail, 
adresovat na J.Dobiáše a v kopii na H.Slavíka. 

2. Rozpočet 
Současný stav účtu 37170 Kč 
 
Předběžný návrh rozpo čtu 
Mistrovství jednotlivců 14000 Kč 
Cestovné na jednání VV 3000 Kč 
Kancelářské potřeby, poštovné, telefony 3000 Kč 
Příspěvek okresním svazům 6000 Kč 
Výdaje na Shromáždění zástupců oddílů 1000 Kč 
Řízení soutěží 3000 Kč 
Různé 1000 Kč 
Celkem 31000 Kč 

3. Různé 
� V současné době řídí STK místo dlouhodobě nemocného Oldy Dostála pan Jaroslav Dobiáš , který 

v případě potřeby dokončí letošní sezónu a rovněž připraví rozpisy pro mistrovství jednotlivců. 
� Příspěvek Okresním svazům ve výši 3000 Kč na svaz je odesílán v současné době. 
� Družstvo Jiskry Aš přihlašuje družstvo dorostenek do kvalifikace o dorosteneckou ligu. 
� Shromáždění zástupců oddílů se předběžně uskuteční dne 25.5.2002 od 9:00  (sobota) v Lomnici.  

Hlavní body jednání : organizace soutěží, hospodaření, řízení a financování společného ZČP 
� Další jednání VV – předběžný termín 18.4.2002 v 18:00  na kuželně KK Karlovy Vary. 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


