
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
ze 4. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
14. června 2006, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Vítězslav Vodehnal, Ota Maršát, Josef Červenka 
Nepřítomni: 
nikdo 
 

1. Vyhodnocení sout ěží (dlouhodobé, MJ, M ČR) 
• VV projednal průběh dlouhodobých soutěží v uplynulém soutěžním ročníku a konstatoval spokojenost 
s jejich průběhem a minimum problémů. 
• Stejně tak všechna Mistrovství jednotlivců proběhla uspokojivě, VV touto cestou děkuje všem 
pořadatelům jednotlivých turnajů. 
• Naši zástupci na MČR se také neztratili a přivezli dvě medaile (Běloch a Miškovský), další dvě umístění 
v první desítce a další pěkné úspěchy v nabité konkurenci.  

2. Nová Sportovn ě technické p ředpisy 
VV bude popularizovat v členské základně nové STP. První informace bude na SZO, dále se budou rozesílat 
různé vhodné informační materiály, proběhnou semináře rozhodčích a školení nových rozhodčích. 

3. Příprava SZO 
SZO proběhne v úterý 26. 6. 2007 od 17.00 v Lomnici. Pozvánka bude následovat. 

4. Školení a seminá ře rozhod čích 
VV opět vydá aktualizovanou listinu rozhodčích oprávněných řídit utkání v kompetenci KvKKS. Zařazení na 
listinu bude pro rozhodčí 3. třídy opět podmíněno absolvováním semináře, případně školení nových 
rozhodčích. Rozhodčí 1. a 2. třídy jsou na listinu zařazeni automaticky. 
Semináře rozhodčích: 
6. 9. 2007 (čt) – Hazlov (na kuželně) 
11. 9. 2007 (út)  – Karlovy Vary (místo bude upřesněno) 
Začátky budou pravděpodobně v 17.00, školitelé a další podrobnosti budou upřesněni v přihláškách. 
Školení rozhodčích: 
8. 9. 2007 (so) – místo bude upřesněno podle složení přihlášených účastníků. 
VV rozhodl, že vyškolí pouze rozhodčí, kteří jsou v ČKA registrováni aspoň 5 let, tzn. v roce 2002 a dříve. 
 

VV ukládá oddílům zaslat jmenovité závazné přihlášky zájemců o školení rozhodčích III.třídy 
Otovi Maršátovi. 
Termín: do 31. července 2007 

5. Školení trenér ů 3. třídy, evidence trenér ů 
Podle informací od oddílů by o toto školení měl být zájem, ale vloni se přihlásili pouze 4 zájemci a po urgenci 
jejich počet stoupnul na 6. To je stále málo, pro uspořádání kursu je potřeba účast aspoň 10 frekventantů. 
Nicméně lektor byl již na VV ČKA předběžně poptán. 
 

VV ukládá oddílům zaslat jmenovité závazné přihlášky zájemců o školení trenérů III.třídy Otovi 
Maršátovi. V případě nezájmu informovat o této skutečnosti také. 
Termín: do 31. července 2007 

 



Dlouhodobé problémy jsou s evidencí trenérů všech tříd, kdy zdaleka ne všechny oddíly splnily již několikrát 
zadaný úkol sdělit informace o vyškolených trenérech. VV má v tuto chvíli k dispozici informace pouze o 18 
trenérech (jména jsou v příloze zápisu). VV proto stanovil konečný termín pro doložení trenérské kvalifikace 
31. 8. 2007, po tomto datu nebude trenérům propadlý průkaz prolongován. 
 

VV ukládá oddílům sdělit údaje o členech s jakoukoli trenérskou kvalifikací - Otovi Maršátovi. 
Termín: do 31. srpna 2007 

6. Příprava nového ro čníku sout ěží (řízení divize, struktura atd.) 
• Divizi by měl letos řídit VV PlKKS a podle neoficiálních, kuloárových informací je k tomu i připraven. 
Předseda vznesl oficiální dotaz na jejich postoj. 
• KvKP bude tradičně na 6×100 hs s 12 družstvy. 
• KvKPD bude na 3×100 hs, počet družstev dle přihlášek. 
• STK zahájila přípravu rozpisu, přihlášky budou předběžně zřejmě do konce července. 

7. Různé 
• Stav pokladny k dni jednání: 43669,10 Kč 
• VV obdržel žádost Teplé o povolení jejího setrvání v rámci OKS K. Vary. VV konstatuje, že je plně 
v kompetenci oddílu a příslušného okresního svazu jak si své vztahy uspořádají. Proto do těchto vztahů 
nebude nijak zasahovat. 
• VV schvaluje proplacení neočekávaných výdajů při Májovém turnaji družstev žáků v Rychnově n.K. ve 
dnech 12. – 13. 5. 2007 ve výši 700 Kč pro M. Utikalovou (Hazlov). 
• VV ukládá V. Vodehnalovi  zajistit malé razítko VV pro potřebu O. Maršáta (průkazy). 
 
Sokolov, 17. června 2007 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 
 

Příloha 
Seznam evidovaných trenér ů 
Dedík Marián ing. 
Charvát Luboš 
Kouba Antonín 
Kovářová Marie ing. 
Marek Ivan 
Maršát Ota 
Pivoňka Miroslav 
Pivoňková Lenka 
Slavík Hanuš ing. 
Strnad Václav 
Šnicer Vladislav 
Vodehnal Vítězslav 
Gladavská Helena 
Hamrová Jana 
Šatra František 
Beneda Pavel 
Veselý Jiří 
Brázdová Marie 
Řehůřek Vratislav 


