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ZÁPIS 

z XIII. zasedání VV Kks Zlín, 
které se konalo ve středu 13.6.2012 v 18.00 hodin 

na kuželně ve Zlíně 
 
 

Přítomni:  
Holubová, Pekárek, Výrek, Martinů, Divílek, Málek, Kolařík 
 
 
 
 

1. Seminář: 

         - VV hodnotí kladně velkou účast zástupců oddílů na semináři, konaném ve Val. Meziříčí 

 

2. Webové stránky: 

         - v termínu do 23. 6. 2012 budou doplněny chybějící zaslané fotografie (technické problémy) 

         - v termínu do 11. 8. 2012 dojde v aktualizaci a doplnění informací o jednotlivých oddílech 

           zlínského kraj. V nejbližším termínu budou oddíly osloveny formou dotazníku. 

         - na webu budou zveřejňovány pozvánky na turnaje konané v rámci celé Moravy 

 

3. Z důvodu stávající finanční situace v ČSTV je nezbytné hledat účetní cestu mezi KS ČSTV Zlín 
(správcem finančního účtu Ksk Zlín) a ČKA          

 

4. Májový turnaj mládeže: 

         - turnaj krajských reprezentačních družstvech v Pelhřimově skončil úspěchem 

         - družstvo Zlínského kraje, ve složení Gorecký, Topič, Kubáčková, Topičová obsadilo 1. místo, 

           gratulujeme 

         - VV schválil náklady na stravné ve výši 1.050,- Kč 

         - VV posílá na ČKA dodatečnou námitku na porušování rozpisů mládežnických turnajů 
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5. Soutěžní ročník 2012/203: 

   - přihlášky do soutěží jsou uzavřeny 

   - Krajský přebor bude mít 14 družstev 

   - Krajská soutěž bude mít 8 družstev 

 

 
6. Změny: 

         - Správní a disciplinární řád ČKA: rozhodčí – konečné pravomocné rozhodnutí 

         - Odkaz na článek změn Správního a disciplinárního řádu ZDE 

 

7. MČR jednotlivců 2012: 

         - dle zisku medailí ve všech kategoriích se Zlínský kraj umístil na 2. místě 

         - první místa obsadili: Natálie Topičová – TJ Valašské Meziříčí – žákyně, sprint 

                                          Kateřina Vymětalová – KK Kroměříž – dorostenky 

                                          Daniel Mach – KK Kroměříž – žáci, sprint 

         - druhé místa obsadili: Eliška Kubáčková – KC Zlín – dorostenky 

                                           Natálie Topičová – TJ Valašské Meziříčí – žákyně 

                      - třetí místo obsadil: Vladimír Výrek – TJ Valašské Meziříčí – senioři, kombinace 

                      - VV blahopřeje ! 

 

 

          Ve Zlíně: 18. 6. 2012,  

          zapsal: Kolařík Jindřich 

 

http://www.kuzelky.cz/dokumenty/2011-12/ostatni/Upravy-SDR-2012-04-01.pdf
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