
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
ze 7. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
26. listopadu 2008, 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. Příprava MJ KvKKS 2009 
VV projednal termín a další okolnosti Mistrovství jednotlivců Karlovarského kraje pro rok 2009. 
Předběžné údaje: 
Termín:    14.3.2009 
Muži      Teplá    – 24, 8 Finále 
Senioři     Hazlov   – 28  
Ženy + Seniorky SKK K.Vary  – 18 + 10 
Mládež     SKK K.Vary  – kdo se přihlásí 
Juniorka     Cheb     – bude určeno dle počtů v kategorii 
 
Vzhledem k nedobré finanční situaci ČKA (potažmo ČSTV) musí být zavedeno startovné. 
Startovné: 80 Kč, které si vybere pořádající oddíl. 
STK připraví návrh rozpisů. 
KR připraví návrhy delegace rozhodčích. 
Ceny – zajistí V.Vodehnal a J.Vank 

2. Výkonná rada 
Výkonná rada a vyhlášení ankety Kuželkář 2008 se koná 13.12.2008 v Zábřehu. 
Na výkonné radě bude kraj zastupovat pouze předseda. 

3. Vánoční turnaj dorostu 
Organizačně zajištěno. 
Nominace: Odstrčilíková, Vrbská, Strnad, Tuček. 
Doprava – zajišťuje Luboš Charvát. 
Dresy – zajištěny. 
Po akci VV přispěje na stravné do výše 1000 Kč. 

4. Průběh sout ěží 2008-2009 
• Startovné ZčD, KvKP i udělené pokuty k dnešnímu dni uhrazeny. 
• VV rozhodl provést kontrolní kolaudaci na kuželně v Teplé na své náklady do konce roku 2008. 

Pověřovací dopis zajistí STK. 
• Žádný oddíl dosud neavizoval zájem o Pohár mladých nadějí Karlovarského kraje mladšího žactva. 

VV ukládá oddíl ům informovat STK KvKKS o p řípadném zájmu o po řádání krajských 
sout ěží mladšího žactva. Pošlete prosím informaci i o ne zájmu.  Termín: 15.12.2008 

5. Různé 
• Stav pokladny ke dni jednání: ~ 15500 Kč. 
• Lze očekávat pouze sníženou dotaci z ČKA ve výši zhruba 25000 Kč (vloni 48500 Kč). Prostředky budou 

v budoucnu evidentně nižší. Proto budou muset být výdaje KvKKS přizpůsobeny této nepříjemné 
skutečnosti. 



• Meziokresu Ch-So již byla poukázána částka 12500 Kč, po obdržení snížené dotace z ČKA bude stejná 
částka odeslána okresu K.Vary. Není vyloučeno, že v budoucnu budou muset být tyto příspěvky kráceny. 

• Matrika – už docela urgentní potřeba – předseda bude apelovat na VV ČKA. 
• VV schválil odměnu lektorovi za školení rozhodčích v dubnu 2008 ve výši 500 Kč 
• Předseda informoval o tom, že zaslal na KS ČSTV rozpis a výsledky našich soutěží. 
 
Staré Sedlo, 29. listopadu 2008 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 


