Zápis z jednání řádné valné hromady Kuželkářského svazu Kraje Vysočina konané dne
25. června 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti KS ČSTV Vysočina v Jihlavě.
___________________________________________________________________________
Přítomni: oddíly a KK
Start Jihlava – Doležal J.
KK PSJ Jihlava – Benedikt
TJ Třebíč – Toman
TJ BOPO Třebíč – Krutiš, Drápela, Pevný R.
Spartak V. Meziříčí – Starý, Víteček
TJ Nové Město na Moravě – Holeček, Šebek J.
TJ Sokol Cetoraz – Jareš, Berka
TJ Sokol Častrov – Němec M.
TJ Slovan Kamenice nad Lipou – Šindelář
TJ Spartak Pelhřimov – Novotný, Bína P.
TJ Slavoj Žirovnice – Tuček, Kejval
Nezúčastnili se : KK S.C.I. Jihlava a CHJK Jihlava
Z 13 oddílů a kuželkářských klubů přítomno 11, to je 84,6 %.

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení a volbu jednotlivých komisí provedl Ing. Doležal:
- mandátová: nebyla volena, účast dle prezenční listiny byla zřejmá, řádná valná hromada je
schopná se usnášet.
.
- návrhová: Starý, Bína

2. Zpráva předsedy VV :
- informace z VH ČKBF, VH ČKA a Aktivu STK ČKA : prezidentem ČKBF zvolen opět
Vladimír Tlamka, prezidentem ČKA Jiří Jančálek a viceprezidentem ČKA Petr Vaňura.
Postřehy z vystoupení
J.Jančálka – na webu ČKA klikat na reklamy, je z toho příjem pro ČKA,
L.Kupové – finanční situace se stále zhoršuje, rezerva ČKA klesla na 500000 Kč, státní
peníze chodí celkem v pořádku, ze Sazky letos ještě nepřišlo nic,
H.Slavíka – hostování ještě min. 1 rok vydrží, pak se uvidí, druhé ligy dorostu nebudou ve
všech sdruženích krajů jednotné, upozornění na ligový rozpis – čl. 11h.
M.Jakoubka – aktivy lig.rozhodčích budou 29.8. v Praze a 5.9. někde na Moravě-místo bude
upřesněno, školení nových rozhodčích 2.třídybude 28.10., upozornění na nutnost prodloužení
průkazek u rozhodčích, kterým končí platnost.
Seznámení s termínovým kalendářem, o Velikonocích bude volno.
- Seznámení s výsledky družstev kraje Vysočina ve všech soutěžích, postupy, sestupy
a s výsledky jednotlivců v mistrovství ČR – 23 účastníků.

- Seznámení se stavem rozhodčích 3.třídy, v kraji máme celkem 75 rozhodčích, všichni již
mají průkaz vydaný KSK Vysočina.
- Návrh na pověření Robina Parkana úkolem zavedení evidence trenérů.
- Návrh na pověření TJ Třebíč závěrečným vyhodnocením Turné Vysočina (poháry) – bylo
ihned schváleno.
- Informace o zvýšení poplatků za ligové soutěže a zvýšení registračních poplatků pro
jednotlivce od 1.7.2009.
- Informace o inovaci krajských webových stránek.

3. Zpráva o hospodaření a schválení hospodářského výsledku za rok 2008 :
- Všechny oddíly obdržely přehled hospodaření v roce 2007 a 2008. Porovnáním je jasné, že
příjmy neúměrně klesají a proto nezbývá nic jiného, než škrtat výdaje. Hospodářský výsledek
2008 je -10.946 Kč. Prostředky budou převedeny z fondu provozních prostředků. Tento bod
je součástí usnesení.

4. Projednání úspor v hospodaření
- Nejprve byla podána zpráva o možnosti úspor v jednotlivých položkách. Projednání bylo
spojeno s diskusí. Jednoznačně bylo odmítnuto krácení dotací mládeži, zrušení trojutkání
jako celku a zrušení medailí pro družstva i jednotlivce. U ostatních položek došlo k hlasování
a většinou hlasů bylo schváleno zrušení nákupu dresů na trojutkání a zvýšení startovného za
družstva i jednotlivce v kategoriích dospělých. Podrobně je vše rozvedeno v usnesení.

6. J.Doležal seznámil přítomné s návrhem struktury soutěží řízených VV KSK Vysočina a
s obsazením jednotlivých soutěží dospělých.
- Divize : Nové Město, Dačice D, Pelhřimov, Slavonice, Č.Krumlov, CHJK Jihlava, Nová
Bystřice, Blatná, Chorovány, Tábor, Nové Hrady, Soběnov, Loko Č.Budějovice a Sez.Ústí.
- KP : Sp.VM A, TJ Třebíč B, C, D, Start Jihlava A, B, Častrov, Kamenice, Žirovnice B, KK
PSJ Jihlava B, D, Cetoraz.
- KS „A“ : Častrov B, Pelhřimov B, C, D, E, F, Kamenice B, C, Žirovnice C.
- KS „B“ : TJ Třebíč E, Start Jihlava C, Sp.VM B, C, Nové Město B, C, KK PSJ Jihlava C,
BOPO Třebíč B, C.
Bohatá diskuse se rozvinula při schvalování hracího systému KS. Padla řada návrhů.
Nakonec zůstaly 2 návrhy o kterých se hlasovalo – poměr hlasování byl 9:9. Vzhledem
k tomu, že hlasovali všichni přítomní, došlo k druhému hlasování, v němž měl každý oddíl
jen jeden hlas. Poměrem 7:4 byla schválena tato varianta : Základní část KS dvoukolově
každý s každým, dále nadstavba, kdy první čtyři z každé skupiny budou hrát dvoukolově
s prvními čtyřmi s opačné skupiny. Vzájemné zápasy postupujících družstev se základní
skupiny do nadstavby se započítávají. První dvě družstva postupují do KP. Další dvojice
družstev se stejným umístěmím v obou skupinách pátým místem počínaje sehrají spolu
dvojutkání (doma-venku) o konečné pořadí na 9. až 18. místě.

7. K jednání o společné 2. lize dorostu s jihočeským krajem byl přizván zástupce JČ kraje
pan Zdeněk Blecha. Po krátké diskusi k problematice bylo dohodnuto že společná soutěž –
2.KLD JIH bude řízena obdobně jako Divize JIH krajem Vysočina a bude mít po pěti

družstvech z každého kraje. Bude se hrát systémem dvoukolově každý s každým a řídícím
soutěže bude pan Petr Kejval, který vyslovil soulas. Pan Blecha slíbil, že udělá veškeré kroky
k tomu, aby řízení této soutěže mohl za rok převzít.
Účastníci 2.KLD JIH : Dyn.Č.Budějovice, Loko Č.Budějovice, Dačice A a B, Nová Bystřice,
Častrov, Kamenice, Žirovnice, Pelhřimov a BOPO Třebíč.
V SKPD bude hrát 7 družstev : TJ Třebíč, Žirovnice B, Start Jihlava B, CHJK Jihlava, Sp.
V.Meziříčí, Nové Město a Dačice C – základní část dvoukolově každý s každým +
nadstavba, kterou dopracuje vhodným způsobem STK.

8. Bylo doplněno usnesení a J.Starý s ním seznámil přítomné. Upravený návrh usnesení byl
jednomyslně schválen.

Jednání ukončeno v 19.20 hod.

Zapsal: Ing. Doležal Josef

