Zápis ze schůze výboru ČBF OZČ Plzeň

č. 4 /2016

Konaná dne : 19. 4. 2016
Přítomnost: Červenka,, Kohút, Janiurek, Marian, Pipta
Omluveni:
Hosté: Fryček DR, Buňka -sekretář ČBF OZČ
Výbor ČBF OZČ projednal:
1/ Provedl kontrolu úkolů z minulé schůze výboru – splněno
2/ Příprava VH ČBF OZČ - termín: pátek 20. 5. 2016 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti
ČUS, Úslavská 75, Plzeň
Pozvánka bude umístěna na webu ČBF OZČ – termín 20.4.2016
zodpovídá- Buňka
- budou zaslány pozvánky pro oddíly a kluby mailem na adresu organizačních pracovníků
- podklady pro přípravu zprávy výboru – do příští schůze výboru ČBF OZČ
3/ Výbor projednal a schválil průběžnou zprávu předsedy STK o stavu jednotlivých soutěží
v sezoně 2015/16
4/ Různé : - naším zástupcem oblasti v KBDM byl jmenován J. Buňka , který se zúčastnil
12.4.2016 zasedání této komise, informoval o záměrech a úkolech této komise,
zápis je dostupný na webových stránkách ČBF
- výbor doporučuje oddílům a klubům seznámit se s možností účasti v nových programech
- výbor schválil složení trenérských postů pro přípravu družstev na LODM 2017 v Brně
chlapci : S.Marian, E.Eisman
dívky : M. Pipta, J. Buňka
úkol:
kontaktovat oddíly pro výběr hráčů v obou kategoriích připravit plán přípravy
- výbor vzal na vědomí dopis p. Novotného o organizaci „ Nadregionálních soutěží „ v
kategoriích U 14, U 15, U 17 a U 19 v nastávající sezoně
- souhlas s proplacením faktury za nákup pohárů a medailí
- výbor vzal na vědomí informaci o zaplacení pokut rozhodčích na účet ČBF OZČ
- výbor vzal na vědomí zprávu předsedy DOK p. Fryčka o provedené kontrole, zpráva
DOK bude součástí VH
- informace p. Janiurka o kurzu trenérů – kurz organizuje ČBF K. Vary
- výbor vzal na vědomí a odsouhlasil p. V.Galajdu jako nového člena STK ČBF OZČ

Zapsal: Červenka

Ověřil: Buňka

