Zápis z jednání výkonného výboru Lyžařského klubu Slovan Karlovy Vary
Termín:
Místo konání:
Přítomni za VV:
Přítomni za KK:
Host:
Omluveni:

30.08.2016
Sídlo LK Slovan Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 18
M. Pavelka (MP), V. Husák (VH), M. Petrásek (MPT), Kateřina Ondrová (KO),
Danuše Ciprysová (DC)
P.Mach (PM), E. Nduwimana (EN)
J. Ondrová (JO), M. Niewiak (MN), J. Novák (JN), P. Soukupová (PS)
M. Šperl (MŠ)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výplata odměny trenérům z již vybraných členských příspěvků za rok 2015
Výběr členských příspěvků pro rok 2016
Pohár Karlovarského svazu lyžařů – úsek běhu na lyžích v přespolních bězích 2016
Běh lyžařů – přespolák u Hájovny
Přespolák Horní Blatná
Karlův běh 2017
Různé
Vysvětlivky

1. Výplata odměny trenérům za rok 2015








výkonný výbor připravil návrh rozpočtu na sezónu 2016/2017
při sestavování rozpočtu vycházel z nákladů roku 2015 a z již schválených příjmů pro rok
2016
výkonný výbor do rozpočtu na sezónu 2016/2017 nezahrnul výplatu odměny trenérům
z již vybraných členských příspěvků za rok 2015
na žádost trenérů přistoupil k úpravě rozpočtu o částku potřebnou na vyplacení odměny
rozpočet byl snížen v položkách jednotlivých skupin – sníženy byly položky - rezerva,
vstup na sportoviště a sportovní materiál
cílem snížení bylo dodržení výše schváleného rozpočtu
trenéři jednotlivých skupin byli se snížením seznámeni

2. Výběr členských příspěvků pro rok 2016



dne 25.5.2016 členská schůze LK Slovan Karlovy Vary z.s. schválila zvýšení členských
příspěvků závodníků i nezávodníků
výše členských příspěvků ZÁVODNÍKŮ je stanovena na rok 2016 na 3 000 Kč/závodník
(polovina zaplacené částky, tzn. 1 500 Kč připadá na odměnu dobrovolným trenérům
dané skupiny; podmínkou je zaplacení plné výše členského příspěvku, tzn. 3 000 Kč;
placení trenéři – Miroslav Petrásek, Martin Niewiak mají nárok na 1 500 Kč/závodník, od




11 závodníků a výše (do příští valné hromady k zamyšlení, jestli nad 10 nebo nad 12 a
více – VH jaro 2017)
při dojednání sponzorského daru nad 10.000 Kč (peněžního, nepeněžního), dotyčný
neplatí členské příspěvky a trenér skupiny si může vynárokovat příspěvek ve výši 1 500
Kč
výše členských příspěvků NEZÁVODNÍKŮ (rodičů, bafuňářů, členů) je stanovena na rok
2016 na 300 Kč/člen (důvodem zvýšení je zvýšení členských příspěvků, které se odvádí za
každého člena klubu SLČR, z 200 Kč na 300 Kč)
všichni dobrovolní trenéři jednotlivých skupin BEZPODMÍNEČNĚ MUSEJÍ BÝT ČLENY SLČR
členské příspěvky budou vybrány a odevzdány Martinu Niewiakovi do 30.9.2016
předána bude buď hotovost, nebo potvrzení o zaplacení členských příspěvků na účet LK
Slovan KV
za správnost vybrané výše členských příspěvků zodpovídají trenéři jednotlivých skupin.
v roce 2017 budou členské příspěvky vybrány a odevzdány do 30.6.2017



ÚKOLY:







o trenéři jednotlivých skupin zašlou seznam závodníků a nezávodníků (členů)
do neděle 4. 9. 2016, v sezamu označí děti trenérů, které neplatí plné
členské příspěvky a trenéry skupiny
o trenéři jednotlivých skupin předají buď hotovost, nebo potvrzení o
zaplacení členských příspěvků na účet LK Slovan KV do 30.9.2016
o trenéři jednotlivých skupin si vyzvednou část odměny náležící jim
z vybraných členských příspěvků u Jany Ondrové (Dr. D. Bechera 18, K.
Vary) do 10.10.2016, pokud nebudou moci danou částku doložit doklady,
dostanou nejprve zálohu, kterou do 31.12.2016 vyúčtují doklady

3. Pohár Karlovarského svazu lyžařů – úsek běhu na lyžích v přespolních bězích 2016


závody zařazené do poháru:
3. 9. 2016
11. 9. 2016
17. 9. 2016
2. 10. 2016
8. 10. 2016
28. 10. 2016



Vysoká Pec - Radoň kros
Abertamy - Abertamský kros
Karlovy Vary - Běh lyžařů
Jáchymov - Běh okolo Panoramy
Nejdek - Nejdecký kros
Horní Blatná - Blaťák

kategorie hodnocené v poháru:
Nejmladší žactvo
Mladší žactvo

2007 - 2008
2005 - 2006

Starší žactvo
Mladší dorost






2003 - 2004
2001 – 2002

do poháru bude hodnoceno 5 závodů ze 6
do hodnocení se zařazují děti (mládež) registrované v SLČR; počtáři je předán seznam
registrovaných dětí dle ročníků
pořadatelé jednotlivých závodů vyhlašují pořadí závodu bez ohledu na „pohárové“
závodníky a jejich umístění (pohárové umístění sleduje počtář a eviduje bodování)
vyhlášení prvních tří v poháru bude na finále v Horní Blatné – tady bude vyhlášení dvojí –
jednotlivý závod a pohár !!!!
první tři v každé hodnocené kategorii obdrží minimálně pohár a diplom od KSL KK,
vítězové titul přeborníka kraje 

4. Běh lyžařů – přespolák u Hájovny



v sobotu 17.9.2016 se u Hájovny v lázeňských lesích KV uskuteční běh lyžařů
rozdělení úkolů, kdo co připraví:
o propozice závodu
M. Niewiak
o povolení uspořádání závodu
V. Husák
o povolení vjezdu – kdo bude moci (Dan Rádl, tranzit)V. Husák
o příprava zázemí
V. Husák, závodníci
o příprava tratě – označení, vyfáborkování
závodníci skupiny VH a MN
o uklizení tratí – sesbírání fáborků a odpadků
závodníci skupiny DC a JN
o občerstvení
o ceny (oplatky), medaile
V. Husák, J. Ondrová
o rozhodčí
J. Ondrová, K. Ondrová
o výsledky – Vasil Husák osloví Kájinu
K. Rádlová
o pistole+náboje, megafon
M. Pavelka
o diplomy
K. Machová (zařídí KO)
o pomocná síla – studenti
D. Ciprysová

5. Přespolák Horní Blatná







v pátek 28.10.2016 se uskuteční výběh na Blaťák v Horní Blatné
pan Kupilík oslovil oddíl LK Slovan KV s žádostí o převzetí organizace závodu
závod tedy bude v letošním roce poprvé organizován oddílem LK Slovan KV
je nutné se na závod připravit a včas si rozdělit úkoly
měly by se do organizace zapojit všechny tréninkové skupiny
rozdělení úkolů, kdo co připraví:
o propozice závodu
o povolení uspořádání závodu
p. Kupilík

o
o
o
o
o
o
o
o
o

příprava zázemí
příprava tratě – označení, vyfáborkování
uklizení tratí – sesbírání fáborků a odpadků
občerstvení
ceny, medaile
rozhodčí
výsledky - domluví Petr Mach
pistole, megafon
diplomy

V. Husák, M. Petrásek, p. Kupi
závodníci skupiny VH a MN
závodníci skupiny DC a JN
p. Kupilík ?
p. Kupilík, V. Husák
J. Ondrová
časomíra
M. Pavelka
K. Machová (zařídí KO)

6. Karlův běh 2017





termín 11. – 12.2.2017 na Božím Daru opět ve spolupráci se SPŽ
v úterý 6.9.2016 se uskuteční první přípravná schůzka se zástupci SPŽ o vyjednání
podmínek na rok 2017
účastníci schůzky: K. Ondrová, V. Husák, P. Mach
zaslat připomínky, poznámky a nápady k závodu nejdéle do neděle 4.9.2016, aby je
bylo popřípadě možné probrat na přípravné schůzce

7. MČR. ČP dorost, dospělí 2016





termín 22. – 23.12.2016 předvánoční zahajovací závod
místo konání závodu: Ski Arena Fichtelberg (areál je na tento termín zarezervovaný)
závod budeme pořádat, pokud to bude čistě republikový závod a ne FIS závod (součást
Slavic Cupu) a budou ideální sněhové podmínky
Míra Petrásek do konce září zjistí, zda to bude čistě republikový závod nebo závod FIS

8. Termínovka – zima 2016/2017
22. – 23. 12. 2016
30. 12. 2016
7. – 8. 1. 2017
11. – 12. 2. 2017
???

MČR, ČP dorost/dospělí
Zahajovačky
Štít Krušných hor
Karlův běh
Dámská jízda

9. Různé




je nutné oslovit další zájemce, pro rozhodčí a bafuňáře (je nutné oslovit trenéry, aby
zkusili oslovit rodiče)
pro letošní sezónu by bylo dobré, kdyby se povedlo zajistit výpomoc některých rodičů pro
jednotlivé závody
PM nabídl školení na nová pravidla

10. Vysvětlivky
VV
KK
VH
SLČR

výkonný výbor
kontrolní komise
valná hromada
Svaz lyžařů České republiky

Další termín schůzky výkonného výboru bude upřesněn (čas a místo bude upřesněno).
Zapsala: 30.8.2016 Kateřina Ondrová

