Zápis ze schůze VV dne 26.8.2010 v Neratovicích
1) Účast - Čekal Josef, Křižan Miroslav, Košatý Jan, Kratochvíl Josef, Hraba Václav
Omluveni: MUDr. Brauner Josef, Poláková Lucie
2) Přihlášky - RP I.třídy – 12 týmů
- RP II.třídy – 12 týmů
- RP žactva – předběžně přihlášeny 3 týmy
3) Připomínka k rozpisu soutěží – Na základě četných stížností z loňské sezony se VV rozhodl zavést pravidlo
o začátku utkání u soutěže dospělých nejdříve od 18:00 hod.
=> VV potvrdil stávající znění rozpisu

4) Termínová listina – (den označuje páteční datum, týmy kteří využijí vyjímky ohledně hracího dne budou
hrát v dřívějších datech) => platí pro RP I. i II. třídy.
1. kolo – pátek 1. října 2010
11. kolo – pátek 17. prosince 2010
podzimní prázdniny v týdnu:25. – 29. října 2010 => volný týden, nehraje se
12. kolo – 14. ledna 2011
22. kolo – 1. dubna 2011
jarní prázdniny v týdnu: 14. – 18. února 2011 => volný týden, nehraje se
Regionální přebory dospělých: 20. listopadu 2010
Regionální přebory družstev mladšího žactva a Regionální přebory mládeže se
uskuteční o víkendech: 6. – 7. listopadu 2010 a 16. – 17. dubna 2011.
(kdy se které přebory uskuteční záleží na pořádajícím oddílu, které datum z těchto
zvolí)
Podrobnější termínová listina se zahrnutím akcí STSST i ČAST bude zveřejněna
začátkem září.
5) Pořadatelé přeborů – VV žádá zájemce o pořádání výše uvedených přeborů, aby se přihlásili členům VV
6) Úvodní aktiv – VV stanovil termín aktivu na 8. září 2010 od 18,00 hod. Místo konání bude upřesněno
v následujícím týdnu v aktualitách RSST Mělník. VV tímto vyzývá k účasti na aktivu.
7) Vedoucí skupin - RP I. třídy – Josef Kratochvíl
- RP II.třídy – Josef Brauner
- RP žactva – Lucie Poláková

Zapsal: Jan Košatý

Předseda VV: Josef Čekal

