
ZÁPIS z  jednání výboru PlKKS 

 

dne: 20.08.2019  

místo konání: Plzeň  

 

Přítomni: Ing. Vavřička Jiří, Bok Karel, Kořanová Marta, Kotalová Eva, 

Omluveni: Koubský Jan  

Host: 0 

 

Program: 

1) Čtení zápisu z minulé schůze a kontrola zadaných úkolů  

2) Připravenost soutěžního ročníku 2019/2020 – soutěže družstev a mistrovství jednotlivců   
    organizovaných PlKKS 

3) Hospodářská činnost svazu a dotační tituly  

4) Mládež  

5) Ostatní  

6) Závěr a úkoly  

 

Bod 1) Kontrola zadaných úkolů  

• Provedeno  

 

Bod 2) Organizační záležitosti  

• Informace o úpravě řízení Západočeské divize – t.č. do odvolání z jedné nebo druhé strany, bude 
divizi řídit Karlovarský kraj. Startovné se hradí podle zařazení do kraje. 

• Informace o rozpisech a rozlosování – za nedodržení termínu odevzdání soupisek bude udělena 
pokuta 100 Kč pro družstva  

• Změna úhrady startovného při mistrovstvích jednotlivců – hradí se startovné 100 Kč  

 

Bod 3) Hospodářská činnost  

• Informace o dosavadní hospodářské činnosti v roce 2019  
• Informace o podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „ Podpora mladých kuželkářů“, 

vypsaného ČKA  
• Možnosti finanční podpory mládeže z hlediska nákupu cvičebních pomůcek, pořádání soustředění.

             
   

 

 

 



Bod 4) Mládež  

• Informace a poznatky z kuželkářského  kempu ve Kdyni, který se konal  29.07. – 04.08.2019 
• Informace o připravovaném školení trenérů, které se uskuteční v Rokycanech 
• Možnost zřízení krajského družstva dorostu a jeho účast v dlouhodobých soutěží  

     

Bod 5) Ostatní  

• Informace a poznatky ze zasedání Výkonné rady ČKA –  viz zápis na stránkách ČKA  
• Možnost sloučení krajského svazu a okresního svazu Plzeň  
• Letní pohár jednotlivců hráčů, kteří se zúčastní soutěží organizovaných PlKKS  
• Plán schůzek VV  

 

Bod 6) Úkoly  

• Kontrola uhrazení startovného všech družstev na soutěžní rok 2019/2020    Z:  M. Kořanová  
• Příprava rozpisu MPK 2020           Z:  K. Bok  

 
 

 

Termín příští schůze výboru bude upřesněn dle časových možností jednotlivých členů. 

 

V Plzni 20.08.2019  

zapsala M. Kořanová 


