Zápis ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová
konané 20. listopadu 2014 v 19.00 hodin.
Přítomni: Fiurášek J., Hetych J. ml., Hetych J.st., John J., Kolářová K.
Omluveni:
1. Kontrola usnesení
Všechna usnesení splněna.
2. Informace o hospodaření oddílu
Informaci o předběžném výsledku hospodaření oddílu podal K. Kolářová. Hospodářský výsledek
bude kladný.
3. Mistrovství Pardubického kraje
Projednáno zajištění organizačních záležitostí spojených s pořadatelstvím mistrovství kraje
s následujícím výsledkem:
3. ledna 2015, muži
Rozhodčí: Hetych st., zajistí technický dozor, fotografii medailistů a zpracování výsledků.
Výběr startovného od hráčů mimo náš oddíl dohodne s kantýnou.
24. ledna 2015, žactvo a dorost
Rozhodčí: John, zajistí technický dozor, fotografii medailistů a zpracování výsledků.
Výběr startovného od hráčů mimo náš oddíl dohodne s kantýnou pro kategorii dorost.
Odměny pro rozhodčí se stanoví ve výši 50 Kč za každou i započatou hodinu řízení; pro technický
dozor ve výši 40 Kč za každou i započatou hodinu dozoru.
4. Účast na mistrovství kraje (rozpis na webu PKKS)
Zájemci o účast na mistrovství kraje v kategorii muži a senioři se zapíší na formulář na nástěnce
v chodbě kuželny.
V případě převisu zájmu nad počet postupujících (5 mužů a 5 seniorů) podle rozpisu mistrovství se
uskuteční přebor oddílu. Na mistrovství kraje postupuje prvních 5 dle pořadí. Hraje se 120 hs na
jeden start ve dnech 9. a 16. prosince 2014 vždy od 18 hodin.
Účastníkům mistrovství kraje se uhradí jízdné (vlak) a startovné.
5. Různé
a) Memoriál Břeti Demela – organizaci zajistí Hetych st., hraje se od 27. 12. 2014 do 9. 1. 2015.
b) Tradiční závěrečné koulení se uskuteční 26. 12. 2014 se začátkem od 14 hodin.
c) Nejlepší sportovci okresu – po diskuzi navržena Ludmila Johnová.
d) Členská základna – zpracuje Hetych a zašle na TJ.
e) Dotace – požádat opět o dotaci na výměnu oken na kuželně.
f) Schváleny odměny trenérům dle předloženého návrhu.
g) Informace o smlouvě o pořádání PMN v termínu 22. 2. 2015.
Zápis byl vyhotoven 21. 11. 2014
Zapsal: Jiří John, předseda oddílu
Správnost zápisu ověřil: Kateřina Kolářová

