Zápis
z jednání výboru oddílu kopané TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří dne 2. června 2014
Program:
1) Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
2) Různé (organizace, jednotliví členové výboru)
3) Úkoly k plnění na další období, usnesení
Přítomni: M. Munka, B. Szendi, J. Hrubý, J. Tomsová
hosté: P. Hřib, J. Kardoš st., T. Skopový, V. Pastorek, K. Bayer
ad. 1) Kontrola plnění úkolů z posledního výboru + různé
















1)
2)
3)
4)

přihlášky do soutěží (rozdělení viz druhá strana zápisu)
Pravidla ohledně natáčení zápasů zjistí M.Munka - trvá
v úterý 17.6. proběhne na našem hřišti seminář „Létající trenéři“ – organizace
M.Munka
na sobotu 7.6.2014 od 10:00 hod. svolána brigáda na úklid garáže !!! Nutno
zajistit kontejner – J.Hrubý – zajistím, jen aby přišli brigádníci
oddílu kopané byla předána nová sekačka. K její obsluze jsou určeni a zároveň
proškoleni výhradně: M.Kavka, J.Sassmann a J.Kocourek. Sekačka nebude
zapůjčována pro soukromé účely !!! – pro průkaznost považujeme za postačující
uvedení v zápise a schválení výborem (co vlastně chce TJ ???) Hrubý připraví
hmotnou odpovědnost
oddíl kopané žádá členy TJ J.Sassmanna a K.Bayera ohledně projednání možnosti
zvýšení ceny cestovného na km na 4,- (bude se ještě jednat)
výbor oddílu ukládá J. Hrubému zjistit možnost nástavby pro natáčení zápasů + M.
Munka případně možnost řešit spoluprací s p. Nalevajkem (lešenářská konstrukce)
losovací aktiv OFS 27.6. – účast Munka, Skopový, losovací aktiv krajských soutěží
ještě nemáme, ale měl by jet K. Bayer, J. Kardoš, J. Hrubý a snad i T. Skopový
J. Hrubý + M. Munka – udělat maximum pro přeložení posledního zápasu M „A“ na
SO 14:00 hod.- Hroznětín souhlasí
na 27.6. je plánován přátelák s N. Sedlem, zároveň volné termíny na přátelák D 1.8.,
6.8. a 13.8.
rozlučka se sezónou vč. mládeže bude v SO 14.6. odpoledne – pozvání hráčů,
rodičů, sponzorů, zástupců města apod.
správce M. Kavka převzal zálohu 500,- Kč, odevzdal lístek PHM na 300,- Kč
výbor schválil nákup 400,- Kč na brankářské rukavice J. Nosil
na příští schůzi budou projednány možnosti, klady a zápory ohledně provozování
letního tábořiště a půjčovny lodí a raftů společností „PIRÁT“. Na základě výstupu
z tohoto jednání dojde k rozhodnutí, zda ne či ano a za jakých podmínek a pravidel
sehnat někoho, kdo by byl schopen a ochoten tábořiště „obstarat“
upravit ceny spolu s TJ – Sassmann
nastavit podmínky fungování – kdy a co bude otevřeno, kdy volat správci, kdy
klubovně atd.
to vše do 10.6., jinak nebudeme tábořiště provozovat
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Přihlášky do soutěží:
MUŽSTVO
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2006 a mladší
2004 a mladší
2000 a mladší

Okresní přebor
Krajský přebor
Okresní přebor
Krajská soutěž

Hámor, Tóh
Munka, Michalec

M „B“

Okresní přebor

M „A“

Krajský přebor

Skopový, Pastorek
Tomsová, Szendi, Turek,
Panajotov
Bayer, Kardoš, Kocourek
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