Zápis z jednání výkonného výboru FbC Barracudas Slaný
Datum:
Místo konání:
Zúčastnění:
Omluveni:
Členové SK:

16.8.2013
Pivovar Antoš, Slaný
Michal Štěpánek, Miroslav Faltys, Filip Dolejší, Jan Šikýř, Dominik Vokál
nikdo
nikdo

BODY JEDNÁNÍ VV:
1. Rozpočet
Na svém prvním zasedání v novém složení odsouhlasil výkonný výbor plán rozpočtu
pro příští sezónu. Vzhledem k nadstandardním výdajům v letošní sezóně, spojeným s
chodem tří družstev, ustanovil VV příspěvky na první pololetí následovně:
-

muži 2500 Kč, žáci a dorost 2000 Kč

Částka 2500 Kč u mužů zahrnuje platbu individuální licence a pořadatelskou zálohu* viz 3), u
žáků a dorostu částka 2000 Kč pokrývá zvýšené náklady na pořádání turnajů. V
odůvodněných případech je možnost udělit výjimku u platby příspěvku mužů (splátky).
Příspěvky pro druhé pololetí budou záviset na výši skutečných nákladů, které bude klub
muset vynaložit v první polovině sezóny; předpokládá se jejich snížení.
Michal Štěpánek bude kontaktovat bývalého hráče a dlouholetého sponzora J. Urbánka
ohledně možnosti podpory klubu i v letošní sezóně. Všichni členové VV vyvinou úsilí při
hledání sponzorů.
VV odsouhlasil návrh platby za přátelská utkání a turnaje:
-

jednotlivá přátelská utkání s dělenými náklady za halu platí zúčastnění ze svého
přátelské turnaje platí zúčastnění ze svého s možností zpětného proplacení (části)
nákladů

2. Tréninky v sezóně 2013/14
Tréninky byly z důvodu rozšíření o jedno družstvo upraveny, časy konání jsou:
-
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-

PÁTEK:

starší žáci
dorostenci
muži

15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 19:00

VV schválil pravidlo využívání tréninků vyšší kategorie - starší žáci mají možnost využít
tréninků dorostenců, dorostenci mají možnost využít tréninků mužů; naopak možnost využít
tréninky nižší věkové skupiny (především D > SŽ) je výslovně zakázáno.

3. Turnaje a pořadatelství
V následující sezóně pořádá náš oddíl 4 turnaje:
-

13.10.2013
24.11.2013
16.2.2014
13.4.2014

turnaj mužů
turnaj starších žáků
turnaj dorostenců
turnaj starších žáků.

Dne 30.3.2014 se účastní svých turnajů všechna tři družstva naráz.
VV jednomyslně schválil návrh na úpravu povinností členů družstva mužů při pořádání
turnajů. Pořadatelství turnaje je pro každého hráče povinné. Nově ke standardním
příspěvkům (1500 Kč + 500 Kč licence) také přibývá 500 Kč tzv. pořadatelské zálohy. Tato
částka je nedílnou součástí příspěvků u členů družstva mužů - nesložení pořadatelské zálohy
znamená automaticky nemožnost účasti hráče na ligovém(-ých) zápase(-ch).
Hráč se po zaplacení zálohy (včetně příspěvků; odůvodněná individuální výjimka bude
akceptována) zapíše na pořadatelství na minimálně 1 celý turnaj podle klíče dřívější platba dřívější možnost výběru turnaje. Po skončení určeného turnaje je hráči vyplacena záloha
zpět.
Termín: začátek sezóny; zařizuje: MŠ

4. Rozhodčí a trenéři
Pro sezónu 2013/14 plníme znovu povinnost dvou vyškolených rozhodčích. K Davidu
Kozlíkovi (aktivní rozhodčí ČFbU) se pro splnění kvóty přidá Martin Langer; Filip Dolejší se
rozhodne, zda by se k této dvojici připojil.
Trenérské obsazení družstva mužů zůstává nezměněno (Miroslav Faltys), družstvo
dorostenců povede Dominik Vokál, družstvo starších žáků Jan Pleticha. Všichni jmenovaní
mají za povinnosti se přihlásit na obnovu svých licencí respektive přihlásit se na školení k
získání licence.
Termín: konec září; zařizuje: FD a DV
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5. Turnaj starosty a žákovská liga
VV jednomyslně rozhodl o obnovení tradičního turnaje o pohár starosty města Slaný.
Členové se jasně vyjádřili, že tento turnaj je z hlediska pořádání akcí pro mládež prioritou.
Filip Dolejší je pověřen oslovením tradičních účastníků (slánské školy), termín konání je
předběžně určen na 30., popřípadě 29. října. Turnaj by byl nově určen pro kategorie 6., 7. a
8. třída.
VV dále odsouhlasil organizační tým pro tento turnaj, složený z Miroslava Faltyse, Dominika
Vokála a jednoho dalšího člověka, kterého si výše zmínění vyberou. Odměny pro vítěze a
nejlepší hráče budou ještě předmětem další schůze VV, bylo rozhodnuto, že část budou
tvořit propagační materiály klubu. Organizační tým turnaje bude klub prezentovat v
klubovém oblečení.
Budou osloveni rozhodčí, přednostně David Kozlík a také Vojtěch Laštůvka.
Po stanovení termínu a jeho potvrzení školami osloví Michal Štěpánek pana starostu s
nabídkou tradičního předání odměn a s možností podpory turnaje ze strany města, jak tomu
bylo v minulosti.
Termín: konec září; zařizuje: FD (školy), MF a DV (organizace), MŠ (starosta)

V otázce možného startu žákovské ligy VV rozhodl, že projekt nemá dostatečné
zázemí a jeho případný start je plánován na sezónu následující, 2014/15. V letošním roce
budou osloveny školy z okolí formou dotazníku, vypracovaný Filipem Dolejším, který má za
cíl zjistit životaschopnost tohoto nápadu.
Termín: příští schůze VV; zařizuje: FD

6. Vybavení a požadavky vedoucích do nové sezóny
VV shledal, že materiální zabezpečení klubu je na dobré úrovni. Iontové nápoje pro
družstvo mužů se nyní budou pořizovat po jedné lahvi, po jejímž spotřebování se nakoupí
nová.
Michal Štěpánek se pokusí zjistit, zda je možné do haly BIOS umístit vlastní klubovou skříňku,
která by lépe reflektovala potřeby uložení tréninkových věcí než stávající plechová skříň.
Termín: začátek ligové sezóny (nápoj), konec září (skříňka); zařizuje: MŠ

7. Soupiska A-týmu
Miroslav Faltys osloví hráče A-týmu a vytvoří soupisku pro ligu; každý aktivní hráč je
automaticky brán jako součást ligové soupisky a vztahuje se na něj příspěvek 2500 Kč.
Vedoucím týmu mužů zůstává i pro příští sezónu výše zmíněný Miroslav Faltys, který osloví
Zdeňka Konečného s možností převzetí této funkce pro sezónu následující.
Termín: 15.9.; zařizuje: MF

adresa:
tel.:
email:
web:

274 01 Slaný, Na vinici 458
+420 777 086 329
info@fbcbarracudas.com
http://fbcbarracudas.com

účet:

173065419/0600
GE Money Bank, pobočka Slaný
IČ:
26982196

8. Inventura dresů
VV se dohodl na inventuře dresů před nastávající sezónou. Dresy budou
zkompletovány a přiřazeny jednotlivým družstvům.
Termín: začátek ligové sezóny; vyřizuje: MŠ, MF a DV

9. Příprava oslav 20ti let klubu
Členové VV mají za úkol navrhnout místo, čas a program blížících se oslav dvacátého
výročí založení klubu. Zároveň přijímají konstruktivní návrhy od členů SK. Jedna z prvních
navržených možností je uspořádání celo- nebo půldenního přátelského utkání mezi aktivními
členy a veterány. Bude osloveno co nejširší spektrum hráčů z celé historie klubu.
Termín: konec roku 2013; zařizuje: všichni

Dodatky:
Členové VV odsouhlasili pravidelný plán konání schůzí VV, ideálně vždy první pátek v
měsíci; přednost má však vždy domluva na schůzi předcházející.
Dále byly odsouhlaseny pokuty v rámci VV za nesplnění termínu zadaného úkolu; byl ustaven
zapisovatel schůzí VV (MŠ) a také osoba zodpovědná za zajištění prostor (JŠ).

Zapsal: Michal Štěpánek
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