Zápis z valné hromady Svazu nohejbalu PSU v Plzni.
VH se konala v pátek 9.12.2015 od 18.00 hodin v restauraci Chválenická ul. Plzeň.
Program:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Zpráva o činnosti od posledního zasedání VH.
3) Zpráva o hospodaření SN PSU.
4) Zhodnocení soutěží 2015.
4) Registrace oddílů a hráčů v roce 2016.
5) Rozpisy soutěží na rok 2016.
6) Diskuse a závěr VH
Ad1) VH zahájil předseda SN. Program VH byl schválen beze změny. Pozváno 23 zástupců družstev.
Přítomno 15 zástupců družstev s hlasem rozhodujícím.
Ad2) Sekretář SN PSU L. Gaiger přednesl zprávu o činnosti VV v roce 2015. Nebylo připomínek.
Ad3) Hospodář SN PSU Š. Liška přednesl zprávu o hospodaření SN PSU v roce 2015. Nebylo
připomínek, náklady vysvětleny.
Ad4) STK zhodnotilo výsledky a průběh soutěží v roce 2015. Vedoucí vítězných družstev obdrželi
míč na nohejbal, diplomy a medaile. V roce 2015 nebyly uděleny žádné pokuty pro družstva podle
rozpisu soutěže. Přesto bylo konstatováno, že všechny zápasy neproběhly v souladu s rozpisem
soutěže a SŘ.
Neudělování pokud bylo ze strany přítomných kritizováno a konstatováno, že pokud nebudou
důsledně udělovány pokuty nebudou družstva dodržovat rozpis soutěže.
V příloze zápisu je vzor zápisu pro utkání se šesti hráči a se čtyřmi hráči.
Ad5) Rozpis soutěží pro rok 2016 je přílohou této zprávy Nebude již tolerance a všechny družstva se
musí zaregistrovat u ČNS v Praze, jinak nebudou přijata do soutěže pro rok 2016. Všechna družstva
budou hrát na hráčské soupisky registrované u ČNS. STK bude v roce 2016 dbát nad dodržováním
rozpisu soutěže a bude průběžně udělovat pokuty, případně kontumace výsledku utkání. Rozpis
soutěží pro rok 2016 byl po částečných úpravách schválen.
Ad6) Diskuse.
Diskuze byla k registraci hráčů. Po skončení diskuze byla VH ukončena.
Příloha: -Rozpis soutěží na rok 2016 + přihláška.
-Zápis utkání

V Plzni dne 11.12.2015

Zapsal. L. Gaiger STK SN PSU

Finance v roce 2016.
- Startovné do soutěže
600,- Kč
- Licenční poplatky za jednoho hráče na soupisce
50,- Kč
Pokuty v roce 2016
- Nejednotné oblečení 1 a 2. třída (trenýrky a tričko) 100,-/zápas
- Nejednotné oblečení
3. třída (tričko)
100,-/zápas
- Nezaslání zápisu o utkání do 10 dnů
50,-Kč
- Nenahlášení výsledku utkání do pátku hracího týdne 50,-Kč
- Za zavinění nesehraní utkání
500,-Kč
Uvedené pokuty budou v souladu se zápisem VH PSU ze dne 9.12.2015 v roce 2016 ukládány. O
udělení pokud budou informováni všichni vedoucí družstev.
STK SN PSU v Plzni

