KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Zápis
ze 17. zasedání Výkonného výboru KvKKS
Datum a čas konání :
27.června 2005, 16:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 356 01 Lomnice
Přítomni:
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vladislav Šnicer, Josef Červenka
Nepřítomni:
Nikdo

Zápis
1. Příprava Shromáždění zástupců oddílů
VV projednal scénář a zajištění jednotlivých programů SZO. Dále zkontroloval zabezpečení voleb.

2. Informace z Valné hromady ČKBF a Aktivu STK ČKA
Informace z obou akcí přednesl jejich přímý účastník H.Slavík. Prezentovány byly výsledky voleb vedení
ČKBF a ČKA a další informace z jednání, dále termínový kalendář sezóny 2005-2006, rozdělení ligových
družstev do skupin. Projednány byly okolnosti ohledně nového ročníku divize.
H.Slavík informoval, že po dlouhých diskusích přijal nabídku nového prezidenta ČKA J.Jančálka a byl
jmenován předsedou STK ČKA.

3. Jednací a Volební řád SZO
VV projednal finální návrhy řádů, které budou předloženy plénu na SZO, které následuje po jednání VV.

4. Starší úkoly
-

-

Nóta proti tvrdosti podmínky dorostu.
H.Slavík nakonec zvolil osobní jednání a na VH ČKBF i ve VV ČKA apeloval na oslabení tvrdosti
podmínky dorostu. Situace je komplikovaná. Soutěže řídí regiony, ale VV ČKA stanovuje (tedy spíše chce
stanovovat) podmínky.
Dle získaných informací a jejich kontroverzního a rozporuplného výkladu záleží postup v této oblasti
víceméně na našem rozhodnutí. Náš názor je takový, že okolnosti soutěží zásadně stanovuje řídící
orgán, tedy v tomto případě VV KvKKS, který bude dle dohody s PKKS řídit v příštím roce soutěž.
V každém případě budou VV KvKKS a PKKS postupovat společně.
Vyjasnit možnosti uspořádání kursu trenérů III.třídy
H.Slavík získal informaci, že po rozjezdu nového VV ČKA bude ze strany prezidenta ČKA tlak na výrazné
zvýšení aktivit v této oblasti. Proto nám bylo doporučeno ještě chvíli vyčkat a poté se obrátit na nového
šéfa Trenérsko-metodické komise ČKA.

5. Poděkování
VV ukončil tímto zasedáním své čtyřleté funkční období.
VV děkuje všem kuželkářům a oddílům, zejména pak jejich vedení za spolupráci. Novému VV, který
bude zvolen na SZO, pak přeje mnoho úspěchů v jeho práci.
Sokolov, 30.6.2005
Zapsal :

Hanuš Slavík

Hanuš Slavík
Sekretář VV KvKKS

Vítězslav Vodehnal
Předseda KvKKS

