Zápis ze schůze VV dne 3.9.2012 v Neratovicích
1) Účast - Čekal Josef, MUDr. Brauner Josef, Kratochvíl Josef, Zralíková Vlaďka, Karas Jiří, Košatý Jan
Omluveni: Křižan Miroslav
2) Změna náhrad za cestovné – VV odsouhlasil snížení náhrad za cestovné od 1.10.2012 z 3,80 na 3,00 Kč/km.
3) Termínová listina – Republiková a krajská termínová listina je uvedená na stránkách ČAST/STSST,
případně na stránkách RSST Mělník v sekci „Důležité termíny a rozpisy“. Regionální
termínová listina bude schválena na aktivu RSST, po schválení podob všech soutěží
4) Podoba soutěží – definitivní podobu soutěží pro letošní ročník (zejména RP2/RP3) určí aktiv na svém
zasedání dne 18.9.2012 a to z několika variant:
- návrh na připojení žákovských družstev ke stávající RP 2 a poté rozdělit RP 2 na dvě
skupiny A a B po cca 8 týmech, které si budou vzájemně rovny. Z každé skupiny by jeden
tým postoupil do RP 1 (případně by se hrálo Playoff o postup do RP1 a to buď to jen
v dané skupině, nebo křižně ve skupinách A a B). Tuto podobu nechat i pro následující
ročník, za předpokladu stejného či většího počtu týmů. Případně tuto podobu nechat jen
pro letošní ročník a stanovit počet sestupujících z každé skupiny (či playout z obou skupin
o sestup) do RP3 v příštím ročníku.
- nechat stávající ročník proběhnout stejně jako předchozí ročníky (tj. 14 přihlášených
účastníků RP 2 a odděleně cca 4 žákovské týmy, hrající vlastní soutěž) a stanovit podobu
pro připojení žáků do RP 2 příští sezonu
- nechat stávající ročník beze změn, nepřipojovat mládežnické týmy ani příští ročník
5) Úvodní aktiv – se uskuteční dne 18.září 2012 od 18,30 v restauraci „Na Pšovce“, Českolipská 1148.
Na aktivu proběhnou volby VV na nové funkční období
6) Regionální přebory jednotlivců – dospělých: neděle 25.11.2012
mládež: sobota 16.3.2012
zájemci o pořádání přeborů zašlou své žádosti VV do 1.11.2012

Zapsal: Jan Košatý

Předseda VV: Josef Čekal

