PROGRAM PODZIMNÍ SCHŮZE LO, středa 10.10.2018, Sokolovna Svoboda n/Ú od
19:00.
1)

prezentace partnera BEANY (dětské letní a zimní sportovní vybavení - lyže, SNB
apod.)

Na schůzi proběhla informace o možnosti pořízení sportovního vybavení od partnerů Beany
a Cyklomaxu (Rock Machine). Začátkem sezóny proběhne testování s možností vyzkoušení si
lyží a snb od firmy Beany.
2) oblečení VITALINI - platby jsou uhrazené a v současné chvíli čekáme na dodávku, která
by podle dohody měla přijít do začátku sezóny. Přesný datum není firma Vitalini schopna v
tuto chvíli sdělit.
dodávka objednaných lyží a bot - probíhá dodávání objednaného vybavení od firmy
Bretton (Rossignol, Lange, Dynastar)
3) vybavení dětí na letní a zimní soustředění
Rodičům byl sdělen požadavek trenérů, na kontrolu technického stavu kol, lyží, bruslí
apod. Na trénink a soustředění je nutné mít funkční brzdy u kola a kolo celkově v dobrém
technickém stavu. Totéž platí o servisu lyží (namazané a nabroušené lyže a především
správně seřízené vázání)
4) vyhodnocení jarní a letní přípravy závodních skupin
Proběhlo vyhodnocení tréninkových objemů a soustředění. Mezi výkonností žactva existují v
kondiční přípravě a celkové kondici (na podkladě testování) velké rozdíly. Ty se, jak lze
očekávat, promítnou i do výkonů v závodní sezóně.
rozdělení dětí do skupin
SUPERPŘÍPRAVKA - noví členové, kteří nastupují do oddílu od října 2018
PŘÍPRAVKA - ročníky 2009 a mladší
PŘEDŽACTVO - ročníky 2007-2008
MLADŠÍ ŽACTVO - 2005 - 2006
STARŠÍ ŽACTVO - 2003 - 2004
JUNIOŘI - 2000 - 2002
tréninkový plán na zimní sezónu
Rozpis tréninků bude v obdobném duchu jako v minulé sezóně.
Tréninky v podzimní přípravě budou probíhat do doby, než budou tréninky na sněhu, ve
stejné tréninkové dny jako doposud.
5) ledovce
Proběhla základní informace o ledovcích a vyúčtování loňských ledovců.
6) finance – info o rozpočtu oddílu (mj. koupení auta, info o podílu příspěvků, sponzoři,
závody)
Členům byla sdělena základní informace o aktuálním stavu financí. Dále informace o
zakoupení auta VW Transporter od J. Mičánka a jeho splácení.
Podíl ročních příspěvků od členů činí 54 procent nákladů na chod klubu. Zbylých 46 procent
vedení klubu musí zajistit z příspěvků měst a obcí, kteří podporují sportování dětí v
regionu (Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Černý Důl, Horní Maršov a Trutnov). Dále aktivní
činností klubu - pořádání zimních závodů a Krkonošské 70MTB. A dotací a sponzorských

příspěvků. Nutnost pořádání těchto akcích je podmíněna aktivní činností členů - viz. bod č.
10 - brigády.
roční poplatky – ponecháváme bez navýšení, úhrada nutná do 31.10.18
Informace k platbám naleznete v menu PRO ČLENY a SEZNAM ČLENŮ.
Tak, abychom mohli vyřídit permanentku, je nutné mít vyrovnané všechny závazky
vůči klubu. T.j. roční poplatek, poplatek za permanentku, odevzdaný starý čip (nebo
50 Kč vratnou zálohu), případný doplatek za nesplněné brigády v minulém roce,
případný poplatek 3000 na brigádníky v sezóně 2018/19, případný další finanční rest
vůči klubu.
příspěvek nafta – oddílová auta - využívané především závodními skupinami.
Členům je nabídnuta možnost uhrazení paušálu 500,- Kč na celou sezónu na tréninky (ne
závody, které se konají mimo). Pro Ty, kteří nemají zájem, mohou jezdit oddílovým za
stejných podmínek jako dosud - t.j. 20 Kč příspěvek na trénink (kdo ale nebude mít s
sebou, nejede). I nadále pro všechny platí, že dítě musí být do auta nahlášené předem.

7) termíny zimních závodů pořádané oddílem
Oddíl pořádá 3 zimní závody, které máme schválené a potvrzené od Skiresortu i Svazu
lyžařů. Všechny tyto akce potřebujeme brigádnicky zajistit.
- 12.-13. ledna 2019 - Duncan - slalom předžactvo
- 19.-20. ledna 2019 - Černý Důl - Stockli cup UKZ žactvo
- 26.-27. ledna 2019 - Černý Důl - Head cup - přípravka a předžactvo
8) školení rozhodčích
Pro nové zájemce o rozhodčí budeme organizovat školení. Prosíme všechny zájemce o
přihlášení na oddílový mail: lyzari@skjanskelazne.cz. (Prosíme o přihlášení i těch, kteří se
zmínili na schůzi.
9) Zátěžové vyšetření u sportovního lékaře
Všichni závodníci musí mít potvrzení od lékaře, že se mohou účastnit lyžařských závodů.
Toto potvrzení je (pro dětské kategorie) oprávněn vydávat i dětský lékař (s EKG). Případně
je možné využít zátěžového vyšetření u sportovního doktora Koldovského v Jilemnici nebo
Summus Vita v Trutnově. Toto vyšetření si rodiče zajišťují i hradí sami.
10) brigády: evidence brigád 2018 a nové zásady 2018/19
Po zkušenostech z organizace závodu Krkonošská 70MTB i zimních závodů, budou k
organizaci závodů oslovováni rodiče, kteří mají zájem se na těchto akcích zodpovědně
podílet (a pomoct klubu s organizací). Ostatní, kteří neprojevili zájem se na těchto akcích
podílet, musí uhradit částku 3000, která bude použita na zajištění externích brigádníků.
Pro Ty, kteří nemohli na schůzi, případně si situaci po schůzi promysleli doma, dáváme
prostor pro dohlášení do konce října.
11) diskuse

Vedení oddílu: Zbyněk Černý, Michal Kolb, Hanka Turečková, Pavel Šedivý, Dáša Berrová

