
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
Ze 6. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
11. června 2012, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Martin Mojžíš, Josef Červenka. 
Nepřítomni: 
Miroslava Utikalová – omluvena. 
 

1. Příprava SZO 
VV stanovil termín konání SZO 2012. SZO proběhne ve čtvrtek 28. 6. 2012 v 17.00 v Lomnici. Předseda 
zajistí místnost a poté rozešle pozvánky. Žádáme zástupce oddílů, aby si zablokovali tento termín. 

2. Průběh sout ěží 2011-2012 
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 formálně 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 
Soutěž bude řídit náš kraj, konkrétně Jaroslav Dobiáš. 
Složení družstev je jasné dle výsledků a neočekávají se žádné změny. 

KvKP 
Složení je jasné a bylo dáno výsledky z právě končícího soutěžního ročníku. Žádné nestandardnosti nejsou 
avizovány. Soutěž bude řídit Jaroslav Dobiáš. 

KvKS 1 a 2 
Dle informací by se mohlo účastnit 22 družstev – uvidí se dle přihlášek. 
Řízení KvKS-1 – (bude určeno (Jaroslav Dobiáš). 
Řízení KvKS-2 – bude určeno. 
Model dle přihlášek. 

KvKPD 
Nebude s největší pravděpodobností vypsán. 
Pokud bude ze strany oddílů zájem, projednáme na SZO. 
 
VV prošel STK navržený rozpis a po vyjasnění několika drobností jej schválil. Dále pověřil předsedu STK, 
aby spustil proces přihlášek. 

4. Zajišt ění hospoda ření svazu 
Příští pondělí schůze předsedů svazů KKO ČSTV. Očekávají se nové informace o směřování ČSTV a vývoji 
sportu obecně. VV rozhodl, že pokud se nezmění současný stav, tedy že sekretariát ČKA je schope a 
ochoten nám vést účetnictví, tak nebudeme stav měnit a účet si povedeme sami i nadále. 

5. Různé 
• Předseda informoval o novele Technických předpisů. 
• Školení rozhodčích – v případě zájmu vznesou požadavky zástupci oddílů na SZO. 
• Stav pokladny ke dni jednání: 64543 u ČKA + 11313,88  Kč.  



• Školení rozhodčích 2.třídy pravděpodobně 1. 9. 2012 v Praze. 
• Předseda zajistí obnovu průkazů trenérů 3.třídy. 
 
Staré Sedlo, 11. června 2012 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 


