KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Zápis
Z 2. zasedání Výkonného výboru KvKKS
Datum a čas konání:
5. června 2014, 17:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, Kraslická 66, Lomnice
Přítomni:
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Miroslava Utikalová, Petr Čolák, Martina Pospíšilová.
Nepřítomni:
Nikdo.

1. Příprava SZO
VV stanovil termín konání SZO 2014. SZO proběhne v pondělí 23. 6. 2014 v 17.00 v Lomnici. Předseda
zajistí místnost a poté rozešle pozvánky. Žádáme zástupce oddílů, aby si zablokovali tento termín.

2. Průběh soutěží 2013-2014
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, tedy Karlovarský krajský přebor, Karlovarská krajská soutěž 1. a 2. třídy a Mistrovství
Karlovarského kraje jednotlivců.

3. Příprava nového soutěžního ročníku
Divize
Soutěž budeme řídit my. Složení družstev dle výsledků. Soutěž bude řídit Jaroslav Dobiáš.

KvKP
Složení dle výsledků právě končícího soutěžního ročníku. Otázkou zůstává doplnění dvanáctého družstva.
VV rozhodl o tom, že volné místo bude nabídnuto původnímu účastníku soutěže.
Soutěž bude řídit Jaroslav Dobiáš.

KvKS 1 a 2
Dle informací by se mohlo účastnit 16 družstev – uvidí se dle přihlášek, stejně tak model soutěže.
Řízení KvKS-1 a KvKS-2 – Víta Vodehnal.

KvKPD
Nebude zřejmě vypsán. Pokud bude ze strany oddílů zájem, projednáme na SZO.
VV pověřil předsedu STK, aby spustil proces přihlášek do soutěží. Přihlášky přibližně do konce června.

4. Výkonná rada ČKA
Mandáty za náš kraj Mirka Utikalová a Karel Utikal.

5. Různé
• VV schválil příspěvek na stravné za Vánoční a Májový turnaj mládeže ve výši po 1000 Kč.
• Školení rozhodčích – podle všeho zájem bude, další požadavky vznesou zástupci oddílů na SZO.
• Školení rozhodčích 2. třídy asi začátkem září v Praze.
Staré Sedlo 16. června 2014
Zapsal: Hanuš Slavík
Hanuš Slavík
Předseda KvKKS

