Zápis z 7. jednání výboru PlKKS
Dne: 25.4. 2016
Místo konání: kuželna TJ Slavoj Plzeň
Přítomni: Vrabec Milan, Bok Karel, Koubský Jan
Omluveni: Millerová Ljubina, Pivoňka Roman
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úkolů z minulé schůze výboru
Informace o průběhu soutěžního ročníku 2015/2016
Organizační záležitosti
Úkoly
Závěr

1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru
Kontrola úkolů byla provedena, úhrada startovného, zajištění pohárů a
diplomů pro krajská mistrovství jednotlivců a dlouhodobé soutěže, databáze
členů ve spolupráci s ČKA, neúčast zástupců oddílů na SZO 2015 – uhrazení
poplatků – všechny úkoly splněny. Dotace na rok 2016 – nebyla požadována,
úkol bude převeden na následující rok.
2. Informace o průběhu soutěžního ročníku 2015/2016
Nový systém 120 HS i přes částečnou kritiku se dle názoru Výboru PlKKS
osvědčil, systém bude uplatňován i nadále, hodnocení bude provedeno až po
třech soutěžních ročnících, možnost zažití v oddílech. V této souvislosti na
SZO apelovat na jednotlivé oddíly, aby seznámily všechny své hráče s tímto
systémem a jeho aplikací v jednotlivých utkáních (hodnocení každé disciplíny
zvlášť na každé dráze u 100 HS)
Na SZO 2016 zdůraznit funkci rozhodčích v nižších soutěžích, apelovat na
oddíly na zvýšení současné kvality, upozornit na konkrétní případy
Transformace oddílů – podrobná informace s návodem bude připravena na
SZO 2016
3. Organizační záležitosti
Příprava SZO 2016 – zvolen termín po VH ČKA. Navržen termín 1.7. 2016
(alternativa 8.7. 2016). Místo konání doporučeno CB Dobřany (alternativa TJ.
Sokol Plzeň V).
4. Úkoly


Zkvalitnit práci rozhodčích na úrovni krajských a okresních soutěží
T: trvale, zajistí R. Pivoňka



Příprava SZO 2016 – místo a termín konání
T: květen 2016 zajistí Jan Koubský, Milan Vrabec



Příprava SZO 2016 – zajištění pohárů a diplomů za dlouhodobé
soutěže
T: červen 2016, zajistí J. Koubský, K. Bok, L. Millerová



Příprava SZO – Zpráva o činnosti výboru (M. Vrabec), Zpráva o
hospodaření (L. Millerová), Zpráva STK o průběhu soutěží dospělých
(K. Bok), Zpráva o průběhu soutěží mládeže (J. Koubský), Zpráva o
stavu rozhodčích, změny v pravidlech (R. Pivoňka)
T: červen 2016

Termín příští schůze bude upřesněn dle časových možností jednotlivých členů
(červen 2016)
V Plzni 2.5. 2016
Zapsal: M. Vrabec

