
KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ KARLOVARSKÉHO KRAJE  
 

Zápis  
z 5. zasedání Výkonného výboru KSKK  
 
Datum a čas konání : 
18.dubna 2002, 18:00 hodin, klubovna SKK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni : 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Vladislav Šnicer, Jaroslav Dobiáš (zastoupení STK) 
Nepřítomni, omluveni : 
Oldřich Dostál (dlouhodobá nemoc), Josef Červenka 
 
 

Zápis 

1. Mistrovství Karlovarského Kraje jednotlivc ů 
VV potvrdil změnu rozpisu MKKJ u žáků, kteří budou v souladu s mistrovstvím republiky startovat na 100 hs. 
Tato změna byla rovněž dojednána se zástupci VV KS Plzeňského kraje. 
V kategorii Muži bude ve finále startovat 16 mužů. 

2. Schválení výsledk ů sout ěží 
Na základě informací STK KSKK a STK OKS K.Vary a MoKS Ch-So schvaluje Výkonný výbor výsledky 
dlouhodobých soutěží a konstatuje : 
� Vítězem Přeboru Karlovarského Kraje se stává tým TJ Sokol Teplá A , který si vybojoval právo postupu 

do Západočeského přeboru. 
� Z Přeboru Karlovarského Kraje sestupují týmy TJ Jáchymov B  a Slavia K.Vary C , oba do Okresního 

přeboru okresu K.Vary. 
� Vítězem Západočeského přeboru se stal tým LIAZ Holýšov , který si vybojoval právo účasti ve 

3.kuželkářské lize mužů. 
� Ze Západočeského přeboru sestupuje tým Slavia K.Vary B , a to do Přeboru Karlovarského Kraje. 
� Právo účasti v příštím ročníku Přeboru Karlovarského Kraje si vybojovali oba vítězové okresních přeborů: 

SKK K.Vary C  (OP K.Vary) a TJ Lomnice  (MOP Ch-So). Obě družstva již projevila zájem hrát PKK. 

3. Školení technických komisa řů 
Školení technických komisařů proběhlo ve dnech 27. – 28.dubna 2002  v Praze. Za náš kraj se jej zúčastnili 
pp. Petr a Jaroslav Hán ělovi . 

4. Shromážd ění zástupc ů oddíl ů KV kraje 
Shromáždění zástupců oddílů se koná 25.května 2002 od 9:00 v Lomnici. Oddíly dostanou v nejbližší době 
pozvánku a program jednání. 

5. Různé 
� Proběhla výměna kvalifikačních průkazů rozhod čích III.t řídy . V rámci našeho kraje má platnou licenci 

celkem 51 rozhodčích III.třídy. 
� V současné době probíhá obdobná výměna kvalifikačních průkazů trenér ů III.třídy . 
� VV žádá všechny zástupce všech oddíly, aby jej informovali o všech požadavcích členů na školení 

rozhod čích či trenér ů III.třídy. Nejvhodnější příležitost bude na Shromáždění zástupců oddílů. VV bude 
poté postupovat podle počtů přihlášek. 

 



 
� Komise rozhodčích ČKA pořádá ve dnech 14. až 16. června 2002  školení rozhodčích, kteří mají zájem o 

2. třídu. Podmínky: Druhou třídu přiznává a eviduje KR ČKA po absolvování kvalifikačního kurzu, 
zakončeného přezkoušením znalostí formou písemného testu ze sportovně technických předpisů 
kuželkářského sportu. Žadatel o absolvování kvalifikačního kurzu musí mít platný registrační průkaz 
ČKBF a musí být nositelem rozhodčího 3.třídy s minimální praxí jednoho roku.  
Zájemci se písemně přihlásí do 21. dubna 2002 předsedovi komise rozhodčích Petru Dobešovi na 
adresu: Novodvorská 1037, 674 01 Třebíč nebo e-mail: petr.do@volny.cz.  
Místo bude určeno dodatečně podle počtu žadatelů. 

� Existuje možnost uspořádání kursu trenér ů II.třídy . Vše závisí na počtu zájemců, kterých má předseda 
trenérsko metodické komise VV ČKA Petr Holý podle jeho slov stále málo. VV KSKK doporučuje všem 
případným zájemcům o tento kurs, aby se s žádostí obrátili buď přímo na organizátora Petra Holého 
(petr.holy@kuzelky.cz) případně na jakéhokoliv člena našeho VV, který již přihlášku předá. 

 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


