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Zápis  
ze 14. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
 
Datum a čas konání : 
16.září 2004, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni: 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vladislav Šnicer, Josef Červenka  
Nepřítomni: 
--nikdo-- 
 

Zápis 

1. Rozhod čí 
VV schválil listinu rozhodčích oprávněných rozhodovat zápasy řízené VV KvKKS a zápasy Západočeské 
divize na území Karlovarského kraje, případně po dohodě s pořadatelem i na území Plzeňského kraje. 
Listina byla rozeslána oddílům před zahájením podzimní části nového soutěžního ročníku, tedy 17.9.2004. 

2. Školení pro nové rozhod čí III.třídy 
VV rozhodl, že školení pro nové rozhodčí III.třídy se bude konat v neděli 26.9.2004 na kuželně KK K.Vary od 
8:30. Samostatná pozvánka byla rozeslána 16.9.2004. 

3. Trenéři III.třídy 
VV ČKA obnovuje evidenci trenérů, zejména pak trenérů III.třídy. Zajištění podkladů je velmi obtížné 
zejména vzhledem k tomu, že některé licence mohou být staré i několik desítek let. Nicméně i takto staré 
licence jsou v podstatě platné, pouze onen konkrétní doklad je neplatný. 
MoKS Cheb-Sokolov má evidenci prakticky hotovou, nicméně není vyloučeno, že se i v oddílech z tohoto 
regionu nacházejí trenéři s již „letitou“ licencí, proto následující úkol platí pro všechny oddíly. 
 

VV ukládá oddílům, aby prověřily zda jsou v jejich řadách rozhodčí jakékoli třídy a získanou informaci 
předali k rukám sekretáře VV KvKKS do 15.října 2004 . Očekávám v každém p řípadě odpověď, a to i 
když bude negativní. V případě, že oddíl najde nějaké trenéry, je povinen doručit jejich pouze propadlé 
průkazy komukoli z VV KvKKS. 

 
Vzhledem k řadě žádostí oddílů o uspořádání školení pro trenéry III.třídy, zahájí VV přípravu konání tohoto 
školení. Nejdříve je nutné s VV ČKA vyjasnit kompetence a poté najít vhodného lektora a školení řádně 
připravit. O dalším vývoji budou oddíly informovány. 

4. Příprava voleb VV KvKKS 
Zdá se sice, že SZO 2005 je ještě v nedohlednu, nicméně dle statutu KvKKS je volební období pro VV 
čtyřleté  a náš KvKKS byl ustaven a VV zvolen v roce 2001. Proto nás na příštím SZO čekají volby . VV již 
nyní v předstihu vyzývá oddíly, aby tuto otázku prodiskutovaly v členské základně již nyní. Někdy před SZO 
budou poté vyzvány, aby sdělili své návrhy. Navržený kandidát nebo kandidáti může být kdokoli z KvKKS a 
nemusí to nutně být člen oddílu. Kandidáti budou poté osloveni VV a dotázání na souhlas s kandidaturou. 
Pokud bude znám jejich souhlasný postoj nemusí být volbám na SZO nutně přítomni. Kandidáta bude 
možné navrhnout i na SZO, ovšem pak již bude jeho přítomnost nutná. 
VV připraví během roku Jednací a volební řád SZO, podle kterého jednání a volby proběhnou. 

5. Změna Rozpisu krajských sout ěží 
VV vyjádřil souhlas s postupem STK, která změnila Rozpis soutěží. Změna se týká kritérií pro vytváření 
tabulky v průběhu  rozehrané soutěže. 



6. Výměna razítek 
Předseda VV byl pověřen zajištěním nových razítek KvKKS. Na starých razítkách není platný název KvKKS 
a Technická komise dokonce nemá vlastní razítko vůbec. 
 
Hodu zdar ! 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 

 Hanuš Slavík                Vítězslav Vodehnal 
  jednatel VV KvKKS              předseda VV KvKKS 


