
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
ze 3. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
15. srpna 2006, 17:30 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vítězslav Vodehnal, Ota Maršát 
Nepřítomni: 
Josef Červenka - omluven 
 

1. Mistrovské sout ěže řízené VV KvKKS 
• VV projednal a posléze schválil návrh Rozpisu Západočeské divize (ZČD), Karlovarského krajského 
přeboru (KVP) a Karlovarského krajského přeboru dorostu (KVPD) předložený STK KvKKS. 
• STK vydá Rozpis během 1-2 dnů. 
• VV schválil kódy (variabilní symboly) pro platby startovného – budou stejné, které používá ČKA. Pro 
usnadnění budou uvedeny v Rozpisu 
•  VV projednal výši sankční pokuty za absenci družstva dorostu pro účastníky ZČD a stanovil ji obdobně 
jako vloni ve výši 1000 Kč (týká se zatím družstev Slávie K.Vary a Útviny). 
• Pro Zápis o utkání je k dispozici nový, mírně upravený formulář, který poskytla STK ČKA. 
• Předseda byl pověřen, aby intervenoval za urychlení uvolnění nové verze programu pro zpracování 
výsledků King. 

2. Školení rozhod čích 
VV sice obdržel cca 16 přihlášek adeptů na školení rozhodčích III.třídy. Po diskusi ovšem dospěl 
k jednomyslnému rozhodnutí, že pořádat školení rozhodčích v tuto chvíli, kdy počet rozhodčích v kraji 
převyšuje 100 osob a hlavně se chystá relativně rozsáhlá novelizace všech Sportovně technických předpisů 
s účinností od 1. 7. 2007, je zcela nesmyslné a způsobilo by zřejmě výrazně více škody než užitku. 
Během příští letní přestávky se opět plánují povinné semináře rozhodčích a samozřejmě také toto školení 
nových rozhodčích. 
VV si je vědom, že zejména oddíl Loko Cheb může mít problémy s delegací rozhodčích především v MoP 
Cheb-Sokolov. VV doporučuje STK MoKS Ch-So, aby zaujal tolerantní postoj při posuzování této situace. 

3. Školení trenér ů 
Zdálo se, že zájem o školení nových trenérů III.třídy bude velký, ovšem podle došlých přihlášek (pouze 4) 
tomu tak překvapivě není. Pro tak malý počet frekventantů nebude VV školení pořádat. 
Ovšem zdaleka ne všechny oddíly splnily úkol uložený SZO, který byl informovat VV o zájemcích, a to i 
v případě negativního postoje (tedy žádného zájemce). 
 

VV tedy ukládá oddílům, které tak dosud neučinily, zaslat jmenovité závazné přihlášky zájemců 
o školení trenérů III.třídy Otovi Maršátovi. 
Termín: do 23. srpna 2006 

 
Pokud nebude počet zájemců dostatečný, pokusí se VV zajistit školení pro současné zájemce v jiném 
regionu (samozřejmě pouze v případě, že se takové školení bude někde konat). 

4. Technické p ředpisy – novela 
VV projednal výsledky kolaudace kuželny KK K.Vary a její okolnosti. Po detailním studiu novelizovaných 
Technických předpisů v nich shledal značné množství slabých míst, zejména pak absenci definovaných 
postupů, nejednoznačně definovaných požadavků na kuželny a řadu dalších iracionálních míst. 
VV shledává tyto TP jako velmi zavádějící a doporučuje VV ČKA, aby odložil jejich platnost a provedl během 
nadcházející sezóny jejich revizi a vydal je až společně s celým balíkem STP od 1. 7. 2007. 



5. Novela STP 
Předseda KvKKS informoval o stavu přípravy novely STP. 
Po dotažení paragrafovaného znění a jeho doladění VV ČKA a STK ČKA bude text distribuován 
k připomínkovému řízení do členské základny prostřednictvím krajských svazů. To se očekává někdy během 
října až listopadu 2006. Poté VV rozhodne o způsobu připomínkového řízení v našem kraji. 
Všichni seriózní zájemci o podílení se na tomto procesu jsou samozřejmě vítáni! 

6. Listina schválených rozhod čích 
Předseda Komise rozhodčích aktualizuje listinu a vydá ji dle Rozpisu do 15 .září 2006. 

7. Informace o aktivních rozhod čích 
Řada oddílů opět nesplnila úkol ze SZO a neinformovala předsedu KR o aktivitě svých rozhodčích. 
 

Proto VV opakuje oddílům, které tak ještě neučinily, tento úkol: 
Zaslat informaci o aktivit ě rozhod čích III.t řídy z řad členů oddílu, k rukám p ředsedy KR VV 
KvKKS Oty Maršáta.                   Termín: 30.srp na 2006 

8. Prodloužení platnosti pr ůkazů rozhod čích III.t řídy 
VV rozhodl, že platnost průkazů rozhodčích III.třídy (týká se více než 20 osob), která končí v měsíci březnu 
2007, se prodlužuje do konce sezóny 2006-2007, tedy do 30. 6. 2007 . 
 
 
Sokolov, 15. srpna 2006 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 


