Projednat Valná hromada 13. 6. 2013
1) Připomenout do Masteru zbývají 3 měsíce, přesný termín 14. 9. 2013 na kurtech ve
FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ!
K dispozici bude 9 kurtů a v případě nepřízně počasí bude zajištěna hala.
Připomenuto
2) Apelovat na týmy, aby se vše stihlo odehrát!!!
Vypadá to kriticky u: ATK – chybí 8 zápasů, Plechaři – 7, TK Viťa – 7, Rabaka – 6………
(mám obavy o ATK)
Projednáno. Byl jsem ujištěn zástupci týmů, že vše určitě stihnou.
3) Jak postupovat v případě, že se zápasy nestihnou odehrát?
Nechat rozvinout diskuzi.
Počkat a zkusit navrhnout: ……………………………….
Bylo doporučeno, abychom jednotlivé případy řešili, až tato situace nastane a
posuzovat každý případ zvlášť po projednání s oběma týmy.
4) Vyřešit zápas Plechaři – DJ s výsledkem 6:1
Dát hlasovat: a) ponechat výsledek
b) kontumace výsledku zápasu kde nastoupil Čip (2:4)
Než se začnete hlasovat říct něco o týmu Plechaři.
- do ročníku vstoupili ve dvou (Žák, Lederer)
- v prosinci přišli s požadavkem na doplnění o třetího hráče (Čip)
- na základě tohoto požadavku jsme začali od několika z vás zjišťovat informace o
tomto hráči. Výsledkem bylo, že už dlouho nehrál a dle kapitána Plechařů, závodně
nehrál nikdy. Proto jsme mu start povolili.
- hned v průběhu prvního utkání se sám hráč zmínil, že v mládí závodně hrával.
Bylo dohodnuto se zástupcem DJ ( Jarda Cagaš ( z Plechařů nebyl nikdo přítomen)), že
se domluví na nový zápas. Pokud Plechaři nebudou souhlasit, nebo nestihnou tento
zápas odehrát do Mastru, tak budou zápasy s Čípem kontumovány a zápas bude mít
výsledek 4:2 pro DJ.

5) Občanské sdružení

- Klady……………………………..
- Zápory……………………………
Dát hlasovat zda ano či ne.
Toto téma bylo odloženo
6) Další týmy pro ročník 2014
- zvážit či budeme doplňovat
Přítomni nebyli proti navýšení počtu týmů
7) Občerstvení Masteru, doprava Masteru

Neprojednáváno. Neměl jsem bližší informace.

Přítomno 11 členů.
Vašek, Raška, A. Kresta, J. Kresta, V. Kresta, Stachovec, Cagaš, Bezecný, Sasýn, K. Bajtek,
Čvanda.

