ZÁPIS č. 3 / 2015
ze schůze VV JčKKS , ze dne 1.prosince 2015, Č. Budějovice
Přítomni: J. Bláha, F. Vašíček, M. Navrkal, I. Hanáková, O. Hendl, H. Kyriánová, T. Vašek
Omluveni: Přizvaní: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info - Různé:
J. Bláha
 finanční prostředky z „loterií“ na uspořádání náborových akcí nových kuželkářů
(mládež) – dle sdělení H.Slavíka doposud nejsou VV ČKA schválené podmínky pro
čerpání, nicméně H.Slavík ujišťuje, že finanční prostředky se nebudou na konci t.r.
vracet do st.rozpočtu, ale i v příštím roce je bude možné čerpat.
I. Hanáková


info - od září t.r. je nová účetní ČUS

Diskuze o přerozdělení peněz mezi jednotlivé okresy. Prozatím bez rozhodnutí - trvá.
F. Vašíček


soutěže: KP I. i KP II. skončily podzimní části, zbývají odehrát odložené zápasy –
KP I. – jedno utkání, KP II. - čtyři utkání.
Po jejich odehrání vyjde Zpravodaj č.11a.
info o odsouhlasení od oddílů, které budou pořádat MJčK jednotlivců pro rok
2016
problém se SW v PC – v řešení.




H. Kyriánová



aktualizace evidence rozhodčích v kraji – oddíly zaslaly v termínu, nyní probíhá
zpracování
prozatímní zájem cca 8 lidí na proškolení na rozhodčího III.třídy

O. Hendl


návrh na uspořádání školení trenérů 3.třídy dle zájmu z oddílů – trvá

M. Navrkal



návrh nominace na Vánoční turnaj krajských výběrů dorostů (19. a 20. 12.
Blansko) – add. Rozhodnutí VV JčKKS č. 05/2015
PMN Bellatex tour – 6.12. Č.Velenice – ke 30.11. je 74 přihlášených

T.. Vašek



webové stránky www.jckuzelky.cz jsou funkční, bude následovat postupné
naplňování daty a „školení“ jednotlivých STK z okresů.
jsou zřízeny emailové adresy pro jednotlivé členy VV JčKKS ve formátu:
příjmení@jckuzelky.cz

Rozhodnutí VV JčKKS:
04/2015
Výše cestovních náhrad placených z prostředků JčKKS:
os. automobil 3,-Kč/km, vlak v ceně zpáteční jízdenky.
05/2015
Nominace na Vánoční turnaj krajských výběrů dorostů (19. a 20. 12. Blansko):
Dvořáková Michaela – Sokol Chýnov
Vránková Renata – Jiskra N.Bystřice
Brtník Josef – TJ Kunžak
Maroušek Bohumil – Loko Č.Velenice
náhr.: Blažková Kamila – Silon S.Ústí
Vedoucí: M. Navrkal
Schválena celková částka 1.500,- Kč na úhradu stravování (pro 4 hráče a 1 vedoucího).
06/2015
Rozhodčí na MJčK jednotlivců, kteří nebudou řádným způsobem ustrojeni – add. Řád
rozhodčích, čl.3 – Náležitosti rozhodčího (černé kalhoty, jednobarevná polo nebo košile,
odznak rozhodčího, sportovní obuv) nemají nárok na odměnu za rozhodování.
07/2015
Rozhodčí, kteří mají déle jak 3 roky neplatný (propadlý) Průkaz rozhodčího III.třídy a budou
mít zájem o jeho obnovu se musí zúčastnit školení rozhodčích.

Úkoly:
05/2015
Dokončit aktualizaci databáze rozhodčích.
Z: H. Kyriánová
T: do konce roku 2015 – trvá

06/2015
Po spuštění webu dát výzvy oddílům – školení trenérů 3.třídy, zřízení krajské soutěže dorostu.
Z: T. Vašek
S: příslušní členové VV
T: ad spuštění webu – trvá

08/2015
Zpracovat Rozpisy MJčK jednotlivců pro jednotlivé kategorie.
Rozpisy rozeslat na oddíly s výzvou o zaslání přihlášek v termínech:
žáci, žákyně, dorci, dorky, junioři a juniorky do 30.12.2015
dospělí do 12.1.2016 (po OP jednotlivců – 9.1.2016)
Z: F. Vašíček
T: 12.12. 2015

09/2015
Uskutečnit jednání s Jč krajem ohledně dresů pro žákovské a dorostenecké kategorie
při reprezentaci Jč kraje.
Z: J. Bláha
T: 1.4.2016

Zapsal: Jiří Bláha
Příští schůze VV se uskuteční v úterý 19. ledna 2016 od 17:00 hodin v pizzerii „Francos“
(Smetanova ulice, České Budějovice).

