
       

                                              ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KKH 

                                                      17.11.2015        PRAHA 

 
          přítomni :           Lada Šípová      Antonín kratochvíl         Radim Vlačiha           Markéta Kuncková 

                                     Jindřich Šíp        Petra Molkupová          Jan Volfel 

 

 

            program :                1. seznámení a schválení zápisu z výborové schůze dne 15.3.2015 

                                            2. celkové zhodnocení  MČR 2015 v Pardubicích 

                                            3. příprava na MČR 2016 

                                            4. termínový kalendář 2016 

                                            5. kvalifikační podmínky na MČR 2016 

                                            6. kvalifikace na Mistrovství Evropy 2016 v Německu 

                                            7. příprava příspěvků na výroční členskou schůzi KKH 

                                            8. prodej klubových předmětů – Eva Beránková 

                                            9. diskuze – soutěžní řád 

                                           10. závěr 

                                                                                                                                                

        1.   Schůzi zahájil jednatel R.Vlačiha přečtením zápisu z výborové schůze KKH dne 15.3.2015 v Chotěboři. 

                                                                                                         - odsouhlaseno všemi přítomnými 

 

        2.    Jednatel a hl. pořadatel MČR 2015 A.Kratochvíl seznámili členy výboru s vyúčtováním tohoto šampionátu. 

 

   - faktury předány předsedkyni k proplacení (chybějící pronájem haly doplněn ihned po doručení) 

                 - kopie vyúčtování předána pokladní M.Kunckové 

                 - zprávu o MČR  pro výroční čl.schůzi připraví R.Vlačiha 

                 - poděkování sponzorům za jejich podporu zajistí A.Kratochvíl 

                             

                    MČR 2015 bylo organizačně výborně připraveno.V krásném prostředí haly Dašická,výkony závodníků 

                    i divácká atmosféra byly vynikající a i po ekonomické stránce bylo mistrovství úspěšné. 

                                                                                                          - odsouhlaseno všemi přítomnými 
           

        3.    5..MČR 2016 bylo předběžně naplánováno na listopadový termín v Praze. Hlavním pořadatelem byla zvolena  

                Petra Molkupová, která zjistí možnost pronájmu vyhovujících hal a dalších informací pro pořadatelství. 
                                                                                                          - odsouhlaseno všemi přítomnými 
 
         4.    Přípravu termínového kalendáře pro rok 2016 zajistí L.Šípová po kontaktování organizátorů a upřesnění 
                 některých termínů.V kalendáři bude označeno deset závodů, které budou jako kvalifikační na MČR 2016. 
                           - odsouhlaseno všemi přítomnými 
 

5.    Kvalifikační podmínky na MČR 2016 : 
                                                         - výborem KKH schváleno 10 kvalifikačních závodů 
- v propozicích jasně uvedené jako kvalifikační 
- propozice schválené jednatelem 
                    
                      lehká třída      ( rovinka + parkur )            nebude vyhlášena 
                            
                      střední třída    ( rovinka + parkur )            umístění do 3.místa v jednom z kvalif. závodů roku 2016 
                                                                                          
                      těžká třída      ( rovinka + parkur )             umístění do 5.místa v jednom z kvalif.závodů roku 2016 
                                                                                     
                      elitní třída       ( rovinka + parkur )             min.2 absolvované starty dané disciplíny v jednom 
                                                                                          z kvalif.závodů roku 2016 
                                                                                           
                      skok vysoký                                                výkon min. 75 cm v jednom z kvalif. závodů roku 2016 
 
                      skok daleký                                                 výkon min. 200 cm v jednom z kvalif.závodů roku 2016 
 
                               zpracování a předání k umístění na web KKH zajistí R.Vlačiha       



                                                                                                           - odsouhlaseno všemi přítomnými 
                                                                                                                                                                                                           

 
6. Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2016 – Německo 
      ( týká se oficiálních  kategorií rovinka + parkur ) 
                    
              -   Na ME 2016 mohou startovat pouze členové  ČSCH – KKH 
 
              -   Možnost startu mají zajištěnou vítězové MČR 2015 v střední, těžké a elitní  třídě rovinky a parkuru 
 
              -   V průběhu první poloviny roku 2016 bude sledováno a bodováno pořadí disciplin rovinka a parkur 
                   ( nezávisle na jednotlivých třídách )   1.místo = 10 b. ,2.místo = 9.bodů až po 10.místo = 1 bod, 
                    z tohoto vznikne žebříček týmů v rovince a parkuru. Poté bude vyhlášeno nominační soustředění, 
                    Závodník podle pořadí bude mít možnost se přihlásit do jednotlivých tříd a disciplín podle volných 
                    kvót daných pořadatelem pro národní týmy. 
 
              -    O konečné nominaci poté bude rozhodovat výbor KKH na své nominační schůzi. 
 
              -    O druhu případné podpory reprezentace na ME bude rozhodnuto během první poloviny roku 2016 
                    výborem podle možností KKH. 
 
                     V době této schůze nebylo známo přesné datum ME, druh povrchu ani jednotlivé účastnické kvóty. 
                     
                     Informace a případné vysvětlení nominačních kritériií pro členskou schůzi připraví L.Šípová. 
                                                                                                               - odsouhlaseno všemi přítomnými 
 

 
            7.    Výroční členská schůze proběhne pravděpodobně  v lednu , max.v první polovině února 2016. 
                    Po zjištění volných termínů zajistí R.Vlačiha. 
                                                                                    zpráva o činnosti KKH                        L.Šípová 
                                                                                    zpráva registrátora                               A.Kratochvíl 
                                                                                    zpráva pokladní                                   M.Kuncková 
                                                                                    zpráva revizní komise                          V.Dušek 
                                                                                    výkonnostní průkazy                             J.Šíp 
                                                                                    soutěžní řád                                           R.Vlačiha, L.Šípová 
                                                                                    zhodnocení MČR 2015                         A.Kratochvíl, R.Vlačiha 
 
              8.   Prodej klubových předmětů : z prodeje má pověřená osoba – Eva Beránková nárok na odměnu 10 % 
                    z ceny prodaného zboží.S touto odměnou musí být počítáno při určování ceny prodávaných předmětů. 
                    Zároveň vzniká jmenované povinnost v pravidelných termínech odvádět částky z prodaných předmětů 
                    na účet KKH ( toto bude určeno na nejbližší schůzi výboru). 
                                                                                                              - odsouhlaseno všemi přítomnými 
 
              9.   Diskuze :            ukončení klubové soutěže KKH od roku 2016 
                                                                                                              - odsouhlaseno všemi přítomnými 
 
                                                zavedení veteránské kategorie ( detaily projednány na další výborové schůzi) 
                                                                                                           
              10.   Závěr :               závěrečnou rekapitulaci programu výborové schůze provedl jednatel 
                                                 R.Vlačiha, který ji poté i ukončil 
 

 
                                                                                                          zápis provedl :        Radim Vlačiha 
                                                                                                                                                   17.11.2015 Praha 


