Zápis z valné hromady Svazu nohejbalu PSU v Plzni.
VH se konala ve čtvrtek 9.11.2017 od 17.30 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 2017.
5. Projednání dopisu ohledně podpory KNS.
6. Rozpisy soutěží pro rok 2018.
7. Diskuse a závěr VH.
Ad1) VH zahájil předseda SN. Program VH byl schválen beze změny. Pozváno 24 zástupců
družstev. Přítomno 17 zástupců družstev s hlasem rozhodujícím.
Ad2) Sekretář SN PSU L. Gaiger přednesl zprávu o činnosti VV v roce 2017.
připomínek.

Nebylo

Ad3) Hospodář SN PSU Š. Liška přednesl zprávu o hospodaření SN PSU v roce 2017.
Nebylo připomínek, náklady vysvětleny.
Ad4) STK zhodnotilo výsledky a průběh soutěží v roce 2017. Vedoucí vítězných družstev
obdrželi míč na nohejbal, diplomy a medaile. V roce 2017 nebyly uděleny žádné pokuty pro
družstva podle rozpisu soutěže. Přesto bylo konstatováno, že všechny zápasy neproběhly
v souladu s rozpisem soutěže a SŘ.
Bylo poděkováno, že všechny oddíly v Plzni jsou zaregistrována u ČNS a hrají na
elektronické soupisky.
Ad5) KNS zaslal na všechna družstva v Plzni dopis ohledně podpory oddílů při přestupu do
krajské soutěže. V součastné době nahraje žádné družstvo Krajský přebor, přestože
výkonnostně na tuto soutěž mají.
Zároveň byla odsouhlasena podpora oddílů, které budou pracovat s mládeží a přihlásí svoje
družstvo žáků (žákyň) do nejnižší soutěže Krajský přebor žáků 2018.
Nyní se připravuje oddíl Sokol Bílá Hora, že založí družstvo mládeže a přihlásí družstvo do
KP 2018. Pro toto družstvo bylo při splnění uvedené podmínky odsouhlasená částka na
podporu mládeže ve výši 7 000,-Kč. Je požadavek na oddíly, kde jsou někteří žáci, aby přešli
do oddílu nohejbalu Sokol Bílá Hora a podpořil se tento oddíl.
Ad6) V roce 2018 budou soutěže obdobné rozpisu soutěží pro rok 2017. Tak bude
vypracován rozpis soutěží pro rok 2018, který bude případně výborem SN upraven podle
přihlášek do obou soutěží. Při případném rozdělení Městské soutěže na dvě skupiny bylo
odsouhlaseno, aby obě skupiny byly výkonnostně vyrovnané.
Ad7) Diskuse.
Diskuze byla k registraci hráčů. Po skončení diskuze byla VH ukončena.
Příloha: -Zpráva o činnosti SN za rok 2017

V Plzni dne 11.11.2017

Zapsal. L. Gaiger STK SN PSU

