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Zápis  
z 8. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání: 
13. května 2009, 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. Valná hromada ČKBF a ČKA 
Valné hromady ČKBF a ČKA se budou konat dne 13. června 2009 v Praze. 
Karlovarský KKS kraj má přiděleno na VH ČKBF 1 mandát a na VH ČKA 2 mandáty s hlasovacím právem. 
Po jednom mandátu má také oddíl Jiskra Hazlov. 
VV projednal účast a jmenoval tyto delegáty: 
VH ČKBF – Hanuš Slavík 
VH ČKA – Hanuš Slavík a Ota Maršát 

2. Příprava SZO (volební SZO) 
VV KvKKS projednal a schválil drobné formální změny Jednacího řádu a Volebního řádu, vyplývající 
především ze změny Statutu ČKA. VV předloží tyto dokumenty ke schválení letošnímu SZO. Příprava 
jednání a voleb ovšem musím proběhnout v souladu s těmito dokumenty. Oba dokumenty jsou přiloženy 
k tomuto zápisu a je možné k nim vznést pozměňovací návrhy jak předem (k rukám předsedy KvKKS) či 
přímo na jednání SZO. 
Na SZO proběhnou volby Předsedy KvKKS a členů Výkonného výboru KvKKS. Budou se řídit dle volebního 
řádu, případně jeho změn. VV apeluje na oddíly a všechny jejich členy, aby k volbám přistoupili s co 
největším zájmem a zodpovědností a své kandidáty, kterým důvěřují, skutečně navrhli. 
Veškeré návrhy směřujte k rukám předsedy KvKKS H.Slavíka libovolným způsobem – telefonem, e-mailem 
(hslavik@volny.cz), ústně, písemně – do 21.června 2009 .  
V příloze tohoto zápisu je přiložen stručný materiál, který přibližuje a vysvětluje příslušné pasáže Volebního 
řádu. V případě nejasností se můžete obrátit na předsedu KvKKS. 
SZO se bude konat v úterý dne 23. června 2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Sprá vy 
sportovních za řízení Sokolov v budov ě Zimního stadionu v Sokolov ě. 
Pozvánka s detaily bude distribuována v nejbližší době. 

3. Průběh sout ěží 2008-2009 
VV projednal průběh dlouhodobých soutěží i soutěží jednotlivců, které v tomto soutěžním ročníku řídil. 
K průběhu soutěží ani k výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky, stížnosti ani připomínky. 
VV proto schvaluje dosažené výsledky a konečné pořadí dlouhodobých i jednorázových soutěží jím řízených 
– Západočeská divize, Karlovarský krajský přebor, Karlovarský krajský přebor dorostu a Mistrovství 
Karlovarského kraje jednotlivců. 

4. Příprava nového sout ěžního ro čníku 
Divize a 2.KLD 
V příštím soutěžním ročníku by měl Západočeskou divizi řídit PlKKS. Zároveň se bude formovat 
dorostenecká obdoba ZČD, a to 2.KLD v regionální působnosti jako ZČD. 
Předseda osloví PlKKS o řízení divize a 2.KLD a navrhne střídavé řízení ZČD a 2.KLD a výměny po roce. 
Dále jej vyzve k návrhu systému 2.KLD, PlKKS bude mít zřejmě více družstev. (již provedeno) 
Zároveň se VV sjednotil, že v případě nezájmu PlKKS o řízení ZČD (taková možnost byla ze strany PlKKS 
již indikována), bude náš kraj v jejím řízení pokračovat, samozřejmě s ohledem na složení našeho VV 
v příštím volebním období. Podobně se stavíme i k řízení 2.KLD. Nový VV může tento postoj v případě 
jiného názoru revidovat. 



KvKP 
Složení je jasné a bylo dáno výsledky z právě končícího soutěžního ročníku. Žádné nestandardní postupy 
nejsou v této době signalizovány. 

Zásadní návrh VV 
VV se při diskusi zcela jednomyslně shodl na následujícím návrhu, který přednese na SZO a nyní již 
předkládá k veřejné diskusi v členské základně. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zásadní změnu, je 
nutné, aby byl tento návrh detailně probrán v oddílech a delegáti měli při hlasování jednoznačný a závazný 
mandát k rozhodování. 

Návrh 

Zrušit současné uspořádání okresních přeborů a ze všech těchto družstev vytvořit dvouúrovňovou 
soutěž (pracovní název je Krajská soutěž 1. a 2. třídy). Krajské soutěže by tak měly celkem tři úrovně 
– současný Krajský přebor, pod ním dvě úrovně Krajské soutěže. Předběžně uvažovaný herní systém 
je disciplína 4×100 hs, v KS-I 10 družstev, v KS-II zbytek. Postupy a sestupy – z KS-I do KvKP zřejmě 
2 družstva, KS mezi sebou 1 družstvo (příp. také 2). Vše by záleželo na dohodě. 

 
Pokud se oddíly na takovéto struktuře shodnou, je VV KvKKS schopen realizovat tuto soutěž již od příštího 
soutěžního ročníku. VV pevně věří, že tento závazek případně převezme i příští nový VV. 

5. Májový turnaj žactva 
Organizačně zajištěno. 
Nominace: L.Urban, P.Repčík, T.Štursová, L.Vajdíková 
Doprava – zajišťuje S.Novák  
Dresy – zajištěny 
Při akci VV přispěje na stravné do výše 1000 Kč. 
Aktualizace: náš výběr soutěž po výtečném výkonu vyhrál ! 

6. Různé 
• Stav pokladny ke dni jednání: cca 28460 Kč. 
 
 
 
Staré Sedlo, 18. května 2009 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 
 

Příloha 

Vysvětlení, pro č vznikl návrh nové struktury sout ěží 
Za současné situace existují dva okresní (resp. meziokresní) přebory vedle sebe na stejné organizační 
úrovni, ale: 
• V obou případech probíhají soutěže na omezeném počtu kuželen (drah) stále dokola. 
• Potkávají se družstva naprostých začátečníků s pokročilými a dosahované výsledky jsou někdy rozdílem i 

několika tříd. 
• Oddíly mají v soutěžích více družstev a v jedné soutěži nelze mezi nimi provádět starty náhradníků. 
• Stále stejný a omezený počet drah i soupeřících oddílů nepřináší nic nového a zajímavého.  

 
Navrhované řešení předpokládá sloučení obou okresních přeborů (KV a So-Cheb) a vytvoření nové struktury 
dvou soutěží „nad sebou“ (pracovně nazvané Karlovarská soutěž 1.třídy a  Karlovarská soutěž 2.třídy).  
 
• Lepší část obou současných okresů vytvoří KS 1, zbytek KS 2. 
• Pro obě soutěže se rozšíří  počet kuželen, na kterých se bude hrát. 
• Např. - dle dosavadního by 10 družstev okresní přeboru So-Cheb hrálo na  6-ti drahách, okres K.Vary na 

5-ti drahách. V novém uspořádání se však předpokládá KS 1. na 9-ti drahách a KS 2. na 7 drahách. 



• Soutěže lze očekávat  zajímavější a vyrovnanější tím, že rozdíly mezi soupeři nebudou tak výrazné. 
• Nová prostředí i nové tváře soupeřů přinesou do soutěží pestrost a zajímavost. 
• Hráči z KS 2. třídy mohou startovat jako náhradníci v KS 1. třídy, což může oddílům usnadnit činnost. 
• Je pochopitelné, že nové uspořádání není zadarmo. Řada kladných dopadů přináší i jediný nedostatek a 

to zvýšený nárok finančních prostředků. Týká se to především oddílů na okraji našeho regionu a to na 
východě Jáchymova a na západě Aše a Hazlova. Při současném počtu družstev to bude znamenat pro 
Jáchymov orientačně 1800 km navíc, pro Aš asi 1500 km navíc. Především tyto oddíly budou asi 
rozhodovat o tom, jestli „okresní“ soutěže vylepšíme, nebo zapadneme do starých kolejí. Na oddíly ve 
středu kraje (Lomnice, Šabina, Kraslice, Teplá) to má vliv zanedbatelný. 

Jak by mohly tyto sout ěže vypadat? 
(Vše čistě v teoretické rovině) 
 
Krajská sout ěž 1. třídy 
Kraslice 
Hazlov E 
Lomnice B 
Šabina D 
Lomnice C 
Jáchymov B 
Jáchymov C 
SKK KV D 
Útvina B 
Slovan KV C 
 
Krajská sout ěž 2. třídy 
Cheb E 
Cheb F 
Aš D 
Aš E 
Aš C 
Jáchymov D 
Jáchymov E 
SKK KV E 
Teplá B 
Útvina C 
 


