Zápis ze schůze STK ČAST - Praha 16. 5. 2015
Přítomni :

STK – V. Drozda, K. Chyba
omluva – J. Vlček (nemoc), F. Herot (z rodinných důvodů)
ředitel soutěží – J. Poledne

1. Zahájení
1.1. Uvítání, program schůze.
Vzhledem k 50% účasti členů STK, proběhlo rozhodování a hlasování STK korespondenčně.
1.2. Schůze STK 28. 3. 2015
- kontrola zápisu a úkolů.

2. Činnost a rozhodnutí od minulé schůze
2.1. Korespondenční rozhodnutí STK
2.1.1. Pořadatelé kvalifikací o postup do II. ligy žen
skupina A – KST Klatovy – jediný zájemce, pořadatelství schváleno
skupina B – Sokol Poděbrady a Sokol Turnov oznámil, že nemají v uvedeném termínu
hernu, zájemce SKP Ústí n. L. (J. Novák) poř. v Teplicích, schváleno
skupina C – nehráno, z krajů nahlášeni dva postupující, oba získali právo startu.
2.1.2. Soupiska Sok. Turnov – schválena možnost sestavení nové soupisky pro kvalifikaci.
Divize kraje LI hrána systémem dvoučlenných družstev.
2.2. Informace ředitele
2.2.1. Písemné informace
9. 4. 2015
rozeslány formulář a pokyny k hodnocení, organizační záležitosti, informace
k možnosti návrhu změn SŘ, nabídka odkupu materiálu, pokyny ke kvalifikacím,
26. 4. 2015 souhrn „Hodnocení“ – podrobnosti v samostatném materiálu ředitele ligy.
2.2.2. Kontumace
Finále play-off M1L El Niňo B – Choceň – 3. utkání 9:0 wo

3. Rozhodnutí k ligovým soutěžím
3.1. Odstoupení z 3. utkání finále play-off 1. ligy mužů El Niňo B – Choceň
Podle rozpisu ligy není možné odstoupit z rozehrané série (rozpis, bod č. 10).
STK uděluje družstvu US Steinerová Choceň pokutu 500 Kč.
3.2. Kvalifikace
Info o kvalifikacích 2LM, 3LM, 2LŽA, 2LŽB.
Q2MC nehrána - z krajů nahlášeni dva postupující, oba získali právo startu v 2LŽC.
Skupina B: nehráno utkání Turnov – Chrudim B, kontumace pro nenastoupení družstva
Sokola Turnov. STK uděluje pokutu 300 Kč.
3.3. Obsazení soutěží 2015/16 – právo startu
Právo startu podle určených postupů, sestupů a výsledků kvalifikací zveřejní J. Poledne.
Ž2C – volné místo – právo startu přiděleno družstvu KST Omega Olomouc.
3.4. Příprava ligy 2015/16
Rozpis ligy – do 1. 6. 2015 - písemně k připomínkování v STK
Přihlášky – do 24. 6. 2015
Obsazení soutěží, rozdělení do skupin – na schůzi STK 27. 6. 2015 – los ELŽ?.
Losování ligy – na schůzi STK 18. 7. 2015 – pokud nebude aktiv (jako 2014).

4. Komisaři
4.1. Poděkování komisařům za činnost a spolupráci v sezóně 2014/15 - V.Drozda – trvá
4.2. Poděkování za dlouholetou činnost p. Křehlíkovi – V.Drozda – trvá.

5. Konference
5.1. Zpráva za STK pro konferenci – V.Drozda, do 18.5.2015 zaslat na Se-ČAST.
5.2. Příprava změn SŘ (Dodatku) pro konferenci – projednáno na poradě, text připraví V. Drozda,
do 22. 5. 2015 zaslat P. Bohumskému.

6. Různé
6.1. Hodnocení soutěží 2014/15
- info ředitele soutěží
- za nezaslání hodnocení pokuta 100 Kč (na oddíl)
- ze zaslaných připomínek nenavrhujeme žádnou změnu v lize pro příští sezónu
- doporučujeme připomínky přeposlat KR, KM, TMK a VV.
6.2. Stanovisko STK k play-off pro VV
- play-off : než 2čl. play-off, tak raději bez play-off (Vlček doporučuje hrát i play-out)
- pokud bude play-off - dobrovolné (možnost odhlášení) ANO 3x
- povinné (pod pokutou)
ANO 1x.
6.3. Příští schůze 27.6.2015

zapsal: Drozda

