
l.FC Bělá pod Bezdězem -šermířský oddíl

Zápis je schůze výkonného výboru občanského sdružení l.FC Bělá pod Bezdězem
Místo konání: Lidová 786, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Datum: 22.8.2010

Hodina: 15:00

Přítomno: 3 členové výkonného výboru (LC, RA, MC)

Program schůze W:
1. Stanovení oddílových příspěvků na sezónu 2010/2011,

2. Stanovení pravidel účasti na turnajích,

3. Usnesení,

4. Závěr.

Ad.l Stanovení oddílových příspěvků na sezónu 2010/2011:

V souladu s již projednaným návrhem na schůzce s rodiči 24.6.2010 navrhl Coufal výší oddílových

příspěvků dle tab.:

500.-

800,-

1000,-

750,-

Bez školy = 750,-

Se Školou = 1000.-

Út; 16:00-17:00 3. tř. jen podzim.

Úl: 17:00-18:00
Čt: 18:00-20:00

kurz pro začátečníky = Si R,

škola 1x1 min.15 min, povpnná účast na vybraných
žebříčkových turnajích, neomluvená neúčast na

škola n.lS m

* pro asistenty tř. z rad dospělých = možnost
odečtení čt.př. ve výši 125,-Kč / 1/2 R při závazku

návštěva

kdykoliv

hlasování: 3 hlasy pro.

Ad.2 Stanovení pravidel účasti na turnajích:

V souladu s již projednaným návrhem na schůzce s rodící 24.6.2010 navrhl Coufal řídit se

následujícími pravidly:
Preference kordu / fleret jen okrajově (startovně = oddíl, spíše bez podpory trenéra na turnaji!),
Kategorie: ml.Ž. = ACa, ACo,ŠA, JV, RB, JN,

Ž. = DM, OŘ, (RB.JN),
S, V = dospělí,
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Materiálová podpora jen kategorií ml.Ž. (zapůjčení MINI kordů a jednoho os. kafaeiu),
Starší kategorie - vybavení vlastní!

Turnaje:
* povinností závodníka je účast na turnajích:

na vybraných žebříčkových - povinná,
na ostatních - dobrovolná,

> doprava na turnaje:
je zcela individuální, v osobní režii každého závodníka,
po domluvě s trenérem je možno zorganizovat společný odvoz,

* ubytování na turnaji:
je zcela individuální, v osobní režii každého závodníka,
po domluvě s trenérem je možno zorganizovat společně,

> startovně:
hradí oddíl.

Povinné vybavení závodníka:
maska, oblek, ochranná vestička, chrániĚe prsů (děvčata), rukavice, podkolenky (bílé),
2x os. kabel, 2x (doporučuji 3x) funkční kord, servisní sada, nářadí, vtefinové lepidlo-

Doporučené vybavení:
měrky, zkoušečka, nevylepená čepel (Ix),

- šermírská taška,
- tepl. souprava,...

Hlasování: 3 hlasy pro.

Ad.3. Usnesení:

1. Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2010/2011 dle výše uvedené tab.- splatné do konce

09/2010,resp. 02/2011.

2. Pravidla účasti na turnajích v sezóně 2010/2011 dle výše uvedených bodů.

Hlasování o schválení usnesení: 3 hlasy pro schválení.

Ad.4. Závěr

Výkonný výbor konstatuje, že všechny body jednání byly přijaty nadpoloviční většinou.

Zapsal: Coufal

Prezenční listina :

l mé no

Coufalová Libuše

Adamová Radka

Coufal Martin
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