Zápis č.23
ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Horní Benešov doplněná o vedoucí družstev, konané dne
27.03.2018 v 17,00 hod.
Přítomni: M. Petřek ml., M. Petrů, K. Kubeša, M. Bilíček, H. Kopečná, P. Dankovič
Omluven: Z. Žanda
Body z minulé schůze: splněny
Nově projednané body:
1. Finále ligy amatérů proběhne dne 20.4.2018 od 15,00 hod. Koordinaci organizace
zajistí M. Bilíček společně s M. Petřekem ml. a M. Blažkem.
2. Oddílové ukončení sezóny bude 21.4.2018 od 14,00 hod.. Startovné 100,-Kč výběr
zajistí vedoucí družstev, kteří zároveň nahlásí p. Rakovi počet účastníku pro potřeby
zajištění pbčetstvení.
3. Členská schůze oddílu bude organizována před zahájením nové sezóny do 31.8.2018,
termín upřesní dodatečně předseda oddílu
4. Nákup nových dresů – prostředky pro nákup nových dresů uplatníme do rozpočtu
oddílu pro rok 2019. Odpovídá M. Petřek ml.
5. Členské příspěvky za rok 2017 nemají doplaceny: Pečinka 500,-Kč, Záhumenský
500,-Kč, Čubík 200,-Kč, Mikšík 200,-Kč, Kučerka ml. 200,-Kč. Bylo dále dohodnuto,
že placení příspěvků u neaktivních členů oddílu bude dobrovolné.
6. Oprava sauny – předseda oddílu osloví Davida Černocha, který by měl saunu opravit
7. Máme nové internetové stránky za poloviční cenu proti minulosti, zbývá dořešit
stránky ligy amatérů. Předseda oddílu osloví p. Klicha a projedná možnost další
úpravy těchto stránek a jejich zlevnění.
8. Liga amatérů – bylo rozhodnuto o rozšíření 1. ligy na 12 družstev, 2.liga podle počtu
přihlášených. Zápasy hrané mimo oficiální rozpis se budou hrát na všech čtyřech
drahách.
9. Pravidla pro účast registrovaných hráčů v amatérské lize se nemění. Registrovaní po
roce 2016 mohou hrát i ligu amatérů.
10. Cestovní doklady je nutno předkládat do konce kalendářního roku, ve kterém se cesta
uskutečnila, běžně ale co nejdříve po jejím ukončení.
11. Platnost registraček – registrace končí hráčům: Blažek, Dankovič ml. Dostál,
Hendrychová, Žanda. Fotku a 500,-Kč předají tito hráči buď osobně nebo
prostřednictvím vedoucího družstva M. Bilíčkovi.
12. Ozvučení kuželny je funkční, je možno ho využívat při zápasech, zejména pro
rozhodčí. Předseda prověří možnost použití bezdrátového mikrofomu.

13. Tradiční letní memoriál proběhne poslední dva týdny v srpnu. Propozice a propagaci
zajistí předseda oddílu.
14. Nominace na valnou hromadu krajských svazů: M. Petřek st., M. Bilíček
15. Na stolcích jsou poškozené dvě tiskárny výsledků, opravu zajistíme z vlastní
iniciativy, odpovídá Kubeša a Kozák. Proplacení nákladů uplatníme u města. Výměnu
kuželek za nové zajistí M.Petřek ml. a Kubeša.
16. Výbor vyhověl požadavku trenérů na příspěvěk na stravování pro účastníky MČR
jednotlivců. Příspěvek je 500 Kč na jednoho hráče. Jedná se o B. Bártkovou a V.
Žižkovou.
17. Příští schůze výboru oddílu bude svolána dle potřeb předsedy.

Zapsal: M.Petrů

