
Zápis jednání SK ze dne 11. 02. 2008 

- Přítomni:  Pavel Holan 

Michal Duba 

Eva Feřteková 

František Kukač 

 

 

Program, rozhodnutí a usnesení: 

1) Na turnaj kategorie A, konaný ve Dvoře Králové dne 9. 2. 08, se nedostavil Rostislav Matocha 

(SK PRO-6).  

a. SK rozhodla o udělení pokuty ve výši 250 Kč splatné na účet ČRA do jednoho týdne od 

doručení rozhodnutí hráči. 

b. SK se shodla na trestu jednohlasně. 

 

2) Na turnaj kategorie B, konaný v Kunraticích dne 9. 2. 08, se nedostavili Josef Fejtek 

(neregistrovaný), Michal Krejčí (RSK Kunratice), Martin Fojtík (SKS Valmez), Lukáš Kolafa (RSK 

Palmovka) 

a. SK rozhodla o udělení pokuty každému z hráčů ve výši 250 Kč splatné na účet ČRA do 

jednoho týdne od doručení rozhodnutí každému hráči. 

b. SK se shodla na trestu jednohlasně. 

 

3) SK odsouhlasila v souvislosti s výše uvedenými tresty, že v případě nezaplacení výše uvedené 

pokuty nebude hříšníkům umožněno účastnit se dalších turnajů. 

a. SK se shodla jednohlasně. 

 

4) SK projednávala situaci kolem pořadatelství turnaje kategorie A ve Dvoře Králové dne 9. 2. 08 

a. S ohledem na předchozí dobré zkušenosti s pořadatelstvím všech turnajů ve Dvoře 

Králové, na okolnosti za jakých vše vzniklo a na poklidné vyřešení vzniklé situace se 

SK rozhodla nic nepodnikat a dát pořadateli ze Dvora Králové další šanci. 

b. SK se shodla v poměru 3:1. 

 

5) SK projednávala nasazení na turnaje kategorie B a C dne 9. 2. 08 

a. Komplikace byly způsobeny nešťastnou shodou okolností, se kterou se bohužel na 

podzim při sestavování nového systému nepočítalo a nyní se s tím nedalo nic dělat. 

Toto se již nemůže opakovat. Alan Mačor, který má za VV na starost nasazování na 

turnaje si chybu uvědomuje a vše vyřešil jediným možným, logickým, a podle SK 

správným, řešením ke spokojenosti všech hráčů, proto SK ponechá toto také bez 

dalšího zásahu.  

b. SK se shodla jednohlasně. 


