Zápis z 5.schůze KPLR dne 24.8.2010
Místo: restaurace Konec konců, Náměstí Míru, Praha
Přítomni: Klimoszková, Blahovcová, Mahová, Vinařová
Nepřítomni: Sádlová, Fuka, Baráková, Dočkalová, Brychcínová
Omluveni: Chudlařská
MINIFIELD
- KPLR odsouhlasila termíny minifieldu, termíny jsou k dispozici na webu.
- hrací systém bude uveřejněn, po přihlášení všech týmů
- B.Vinařová připraví smlouvu + organizační řád turnaje
- za každý tým bude vybráno startovné (výše, dle počtu přihlášených týmů) + kauce v hodnotě
2000Kč
- každý tým má povinnost nominovat na každý hrací víkend minimálně 2 rozhodčí (proškolené,
s licencí 2 nebo 3), pokud tak neučiní bude týmu zvýšeno startovné. Za nedodaní rozhodčí na hrací
víkend bez předchozího upozornění bude týmu strhnuta kauce
- každý aktivní hráč minifieldové ligy je povinen být členem ČŽL a uhradit členský příspěvek a to
nejpozději do dne před konáním ČŽL kongresu, pod pokutou- a-ztráta kauce- b-ztráta možnosti
hlasovat na kongresu, výše příspěvku určuje VV
- hráčky (české národnosti), které se budou chtít zúčastnit minifieldové ligy musí mít platnou
registraci (tj. vyplněná přihláška) + potvrzení od doktora (týkající se hráček mladších osmnácti let)
- každý tým je povinen dát předem vědět vedoucímu minifieldové ligy (B.Klimoszkové) o každém
novém členovi týmu, nejméně den před turnajem.
DŮLEŽITÁ DATA TYKAJÍCÍ SE ŽENSKÉ MINIFIELDOVÉ LIGY
Termíny ligy+* tým, který víkend pořádá (*možná bude změněno)
11.-12.9. 2010- LCJM + INFERNO
16.-17.10.2010- Turnaj bude po schválení KPLR odehrán v Brně, pořádá SLAVIE + RETRO
30.-31.10. 2010- LCC (Radotín)
3.9.2010 - deadline poslání soupisky, potvrzení účasti na všech turnajích, případně nahlášení jakého
turnaje se tým nezúčastní, nominace rozhodčí – poslat mailem E.Mahové+B.Klimoszkové
5.9.2010 - B.Klimoszková uveřejní systém hry + výši startovného
11.9.2010- tzn.první hrací den bude vybráno od všech týmů :startovné, kauce 2000Kč, podepsaná
smlouva o pravidlech celého turnaje, podepsané prohlášení od všech hráček ne českého občanství „ o
hraní na vlastní riziko“- vybírá A. Blahovcová
Dále:
- A. Blahovcová pověřena pokladníkem KPLR + kontrola rozpočtu
- předsedou KPLR nadále zůstává B.Klimoszková
- B. Fuka nadále zodpovídá za rozpis rozhodčích pro všechny soutěže ČŽL
- E. Mahová - zodpovídá za zápisy

- rozhodcovské propriety a lékárnu je povinnen na každý turnaj zprostředkovat pořadatel
Vedoucí lig 2010/ 2011
MINIFIELD - B.Klimoszková (11.-12.9., 16.-17.10.,30.-31.10.)
WILL - A.Blahovcová (21.11., 19.12.,16.1., 20.2., 27.3.)
NLŽL - B.Vinařová (16-17.4., 30.4.-1.5., 14.-15.5., 28-29.5., 11-12.6.)
- platná ustanovéní KPLR z let minulých vyhotoví B.Klimoszková (výhledově)
- B.Vinařová vyhotoví hrací systém NLŽL 2011 dle počtu přihlášených týmu na pět hracích
víkendů.(16-17.4., 30.4.-1.5., 14.-15.5., 28-29.5., 11-12.6.)
- B.Fuka vytvoří manuál k používání databáze pro rozhodčí- do konce roku 2010
- P. Puldová vytvoří prohlášení o hře na vlastní nebezpečí v anglickém jazyce pro zahraniční týmy.
Za KPLR sepsala
Adéla Blahovcová
25.8.2010

