Výborová schůze 31.5.2018 Hotel Jirmásek
Humpolec
Přítomni:Lada Šípová,Petra Molkupová,Miloslav Sedláček,Jana Černá,Barbora Kohoutová,Eva
Beránková,Miroslava Davidová.
Za revizní komisi: Petr David
Program: 1. Hodnocení MČR 2018
2.Kvalifikační podmínky na ME Dánsko 2018
3.Program + Web
4. Kvalifikační podmínky na MČR 2019 + Příprava
5.Předávání plaket
6.Zkoušky rozhodčích
7.Různé
8.Závěr

1.Hodnocení MČR 2018
- Od závodníků a diváků velice kladné
- Ze strany klubu – větší aktivita, včasné zařizování hlavních věcí – smlouvy, představy, sponzoři,…
- Rozdělit úkoly více lidem a pravidelně kontrolovat včasné splnění
- Vylepšit občerstvení !!!

2. Kvalifikační podmínky na ME Dánsko 9-11.11.2018
- Uzávěrka přihlášek na ME 14.9.2018 – kompetentní osoba L. Šípová
- přihlášení králíků na ME – Bára Kohoutová
- Dva kvalifikační závody (halové 8-9/2018) stejné podmínky jako ME, bez cen a startovného! Pouze Ti,

kteří chtějí reprezentovat na ME! Do VP se zapíše pořadí, ale nezapočítají se postupové body.
(Holice, Habry,Zdounky….) možné termíny: 18-19.8.2018, 9.9.2018
- každý start 6 euro – loni startovné platil klub (12.000,-), cestu a ubytování si platí každý sám!
- ubytování – jsou zabukovány 2 pokoje pro 8 lidí
- stanovit rozhodčí pro ME – jednatel obešle rozhodčí, kdo pojede pískat

3. Program + web
- web – co nejdříve , nejsou podklady
- přístupová práva: Bára Kohoutová, Lada Šípová, klučina co ho tvoří
- program – Lada Šípová uspořádá závody, kde vyzkouší funkčnost programu
- chybí názvosloví – Šípová
- Slovensko má zájem o tento program, prodat ho může jen KKH

4. Kvalifikační podmínky na MČR 2019
- výbor rozhodl, že tyto závody jsou kvalifikační:
Čelákovice
Zdounky májové
Velké Přítočno
III. Májový skok Praha - schváleno 6 pro , 1 proti

- Do propozic že, jsou tyto závody kvalifikační
- Všechny disciplíny, které jsou na republice (kromě veteránů a lehké třídy)
- Závodní plocha 200 m2

Příprava MČR 2019:
Místo: České Budějovice, odpovědný pořadatel: Bára Kohoutová

5. Předávání plaket
na žádosti o vydání titulu šampion přibudou možnosti pro předání titulu :
- poštou
- na předem stanovených závodech
- Na MČR

6. Zkoušky rozhodčích
- na dvoudenních závodech ve Štěpánově 7/2018 - Grand Prix
Zkušební komise: David,Vlačiha, Šípová, Šíp, Šváchová
adepti: Viktorie Galia, Vítězslav Hajný

7. Různé
- L.Šípová
– včera jednání Brno výstava Moravia – nabídka pořádání oficiálních závodů (sobota i neděle)+ stánek na
klubové předměty, propagace na podiu, …
- pořadatel – Krajské sdružení ČSCH, odborný pořadatel L. Šípová – v jednání

- M. Davidová
- žádné platby z bankovního účtu KKH bez řádného dokladu! Chybí doklady pro účetnictví!
- koupený účetní program PROFIT pro vedení účetnictví KKH – 2.408,- kč, schválena úhrada z pokladny
KKH M. Davidové-schváleno jednohlasně
- schválení žádosti o zapsání tréninkového centra – KKH Štěpánov – schváleno
- výroba dvou razítek KKH pro pokladníka a pro prodej klubových předmětů, zařídí Davidová výrobu
v Olomouci, bude uhrazeno z pokladny KKH

8. Závěr
- termín další výborové schůze - 11.9.2018,Hotel Jirmásek,Humpolec 17:30hod.

Zápis provedla: Miroslava Davidová

