
Zápisze zasedáníVV čBF K.K. č 22

Datum:22.6.2017

Přítomni: Brantl Zdeněk, Ašenbrenerová |ngrid, šnobl Lukáš, Hovorka Petr, Ma|eček Roman, Widž
J iří

Body jednání:

1. Předánídokumentů''..od p. Widže p. Brant|ovijako předsedovi Čgr r.r.

2,Zápas z pos|edníVH poš|e p. Šnob| na Čgr kvů|izápisu do spo|kového rejstříku. (Poté bude
provedena změna dispozicích ke sm|ouvě o bankovních produktech a s|užbách a obměněn seznam
eDísponentů s|užby I nternet Banka.)

3. Přih|ášky a vk|ady do soutěží 2017 /2oL8

Jiskra Aš - prozatím neuhrazena pokuta za chybějícím|ádežnická družstva

Lokomotiva Cheb - uhrazeno

TJ Soartak Chodov - uhrazeno

Loko K. V. - uhrazeno

Thermia K.V. - uhrazeno

Tj Soko| Kras|ice - chybějící úhrada vk|adu 2.500 Kč

BSK Tn. Kraslice -uhrazeno

BK Sokolov - uhrazeno

BCM Sokolov - uhrazeno

Tj Soko| Toužim - uhrazeno

4. Stav účtu k dnešnímu dni: 182.800,16 Kč

5. Systém soutěží

Muži - 5 týmů přih|ášených. Hrací systém dvouko|ově + p|ay off. Hracítermín pátek, po domIuvě
So+Ne.

Ženy _ 4 týmy + 2 P|zeň- dvouko|ově. Hrací termín So + Ne, po dom|uvě i pátek.

U1.3 - k|uci 1. tým + 4 P|zeň

U13 mix- 1tým + 1. tým P|zeň mimo soutěž

U1-3 - ho|ky 3 týmy + 2 týmy P|zeň

U1"2 _ k|uci 2týmy + 4 týmy P|zeň

U12 mix - 1 tým +1- tým mimo soutěž

U12 ho|ky- 2 týmy + 1 P|zeň
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UL1'_7 týmů' Uspořádáme 2 turnaje, kde pod|e výs|edků bude rozdělení do dvou skupiny d|e

výkonnosti a výs|edků' Po té bude hracísystém turnajově. Hracítermín sobota.

U10 - 4 týmy turnajově, Hracítermín nedě|e'

Lukáš šnob| požáda| Čar k řízení U17 k|uci nadregioná|ní soutěž.

6. Regioná|nívýběr U14 k|ucise kona|v Pardubicích, ho|ky H. K. - po sečtenínák|adů, bude před|ožen

návrh dě|ení cestovních nák|adů s P|zeňským krajem.

7. Da|ší schůze na konci srpna mezi 28.8 _ 1'.9.20I],

8. Rozpis soutěžíbude vytvořen po dohodě s P|zeňským Krajem'

9. Rozhodčí-do da|šíschůze bude upřesněn seznam rozhodčích pro de|egaci a bude pokutováno

týmy, kterým chybí rozhodčí. Pop|atek zůstává stejný. Výše odměn i cestovních nák|adů je stejná.

Stravné je dIe o'Z. Seminář rozhodčích za účasti trenérů začátkem měsíce září.
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