
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
Ze 2. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
5. května 2010, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Martin Mojžíš, Josef Červenka, Miroslava Utikalová. 
Nepřítomni: 
nikdo 
 

1. Příprava SZO 
VV stanovil termín konání SZO 2010. SZO proběhne v úterý 22. 6. 2010 v 17.00 v Lomnici nebo v Sokolově. 
Předseda zajistí místnost a poté rozešle pozvánky. Žádáme zástupce oddílů, aby si již dnes zablokovali 
tento termín. 

2. Průběh sout ěží 2009-2010 
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 
– Karlovarský krajský přebor, Karlovarská krajská soutěž 1. a 2. třídy a Mistrovství Karlovarského kraje 
jednotlivců. 

3. Příprava nového sout ěžního ro čníku 
Divize a 2.KLD 
Soutěže bude řídit náš svaz. STK má v plánu toto personální obsazení: 
Divize – Jaroslav Dobiáš 
2.KLD – Jaroslav Hlídek 
 
Při jednání zazněla úvaha o rozšíření divize na 14 účastníků. Předseda osloví Plzeňský krajský svaz 
s dotazem na názor (již provedeno). 

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

KvKS 1 a 2 
Dle informací by se mohlo účastnit 18-21 družstev – uvidí se dle přihlášek. 
Obě soutěže bude řídit Libor Starý. 
 
Předpokládá se rozeslání přihlášek během několika dní a jejich konečný termín pro zaslání do 20. 6. 2010. 
Tak bychom na SZO už měli vědět přesné počty účastníků. 

4. Májový turnaj žactva 
Turnaj proběhne 15. – 16. května v Pelhřimově. 
Organizačně je vše zajištěno. 
Nominace: M. Novák, T. Beck, T. Štursová, P. Odstrčilíková 
Doprava – zajišťuje S. Novák  
Dresy – zajištěny 
Při akci VV přispěje na stravné do výše 800 Kč. 



5. Různé 
• Předseda KvKKS zkompletoval seznam rozhodčích 3. třídy. Seznam je přečíslován a tato čísla se 

doufejme už nebudou v dohledné době měnit. Seznam je k dispozici na webu svazu. 
• Stav pokladny ke dni jednání: cca 36000 Kč. Ekonom v nejbližší době odešle po 2500 Kč příspěvek 

okresním svazům. Stav pokladny poté bude 31000 Kč. 
 
Staré Sedlo, 7. května 2010 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 


