
Zápis z Valná hromady šermířského oddílu TJ Slezan Opava 15.5.2008 v 19:00

V tělocvičně oddílu šermu Boženy Němcové 20.
Svolal : Ivo Borna- předseda oddílu šermu
Přítomní z 31 členů starších 18 let je přítomno 16.:Ivo Borna, Borna Fr., Jiří Hruška, M.Klemš, Macíková Lucie, Zd.Remešová,
R.Remeš, J.Hoschna, L.Kadlec, P.Hruška, Jiří Hruška ml., p.Zwingrová, MvDr.Pepřík,, p.Havránková, p.Klocková, p.Kavanová,
p.Muroňová
Nepřítomní .15
1.Úvod: volby předsedajícího-Borna, volba zapisovatele-Borna
2.Zpráva o hospodaření a z toho o výdajích za bodovaná místa-Borna
3.Doplňující volby – volba hospodáře: navrhnutá -p.Muroňová
(je účetní, má k financím blízko, rozumí tomu, pravidelně vodí syna na trénink=je často přítomna)
3.Diskuse
– Ještě k výdajům za bodovaná místa – Borna – vydalo se málo, většina na bodovaná místa nedosahuje a proto Ti co se bodově

dostali az do Finále MČR, by MČR měli mít placené a předkládám návrh:
Návrhy:
– dle stejných pravidel financovat závody finále MČR bez ohledu na umístění
– aby závodníci , kteří splnili dle tabulky : fyzická kriteria měli následujících 90 dnů finacovánu účast na závodech

Borna žádám o převzetí činností:
a) nástěnka před tělocvičnou – obrázky, aktualizace – někdo, kdo má přístup na internet a přístup k tiskárně a udělá vše zadarmo –

já už to nestíhám – zkusí paní Klocková
b) opravovat flerety a šnůry ihned a na tréninku – pokusí se Pavel Hruška

c) vyberte si někdo z rodičů skupinu s kterou pravidelně budete jezdit, ať se jezdí efektivně a pohromadě:
žačky, kadetky, juniorky(Remešová, Kadlecová, Kavanová, Havránková)
ml.žáky, žáky (Zwinger, Rimel, Klocek,    Muroň, Lasák, Pouč Vojtěch )
kadety (Pepřík, Milich, Břečka,Novák )
juniory (Šiffner, Grulich, Martinek, Dombek)
seniory     (Klemš, Borna František., Pavelek, Hruška Pavel)
juniorky, seniorky (Mačkalová, Trčková, Rytířová, Bornová Anna)
– budou se dohadovat  až před závody dle aktuální situace. Nikdo nic neslíbuje.

5.Volba delegátů na konferenci TJ Slezan Opava – I.Borna, J.Hruška
6.Doplňující volby – p.Muroňová hospodářem oddílu šermu – pro 15, 1 zdržel
7.Usnesení – pro 16
8.Závěr – vše projednáno

Usnesení VH šermířského oddílu TJ Slezan Opava konané dne 15.5.2008

1) bere na vědomí: a) zprávu o činnosti v r.2007
b) zprávu o hospodaření v r.2007

                               c) zprávu trenéra Ivo Borny o výsledcích 2007

2) schvaluje: dle vzoru úhrad z VH2006:
a) financovat závody finále MČR bez ohledu na umístění
dle klíče k výpočtu úhrad cestovného
b) závodníci , kteří splnili dle tabulky : fyzická kriteria mají následujících 90 dnů
finacovánu účast na závodech

3) volí: paní Zuzanu Muroňovou hospodářem oddílu šermu
agendu hospodáře předá Ivo Borna do 15.6.2008

Zapsal: 15.5.2008 – BORNA Ivo
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TABULKA – Fyzická kritéria – příklad záznamu z února 2008

Jméno Přijmení rok
nar.

výška
(cm)

Váha
(kg)

Dřepy Skok z
místa

Sedy
lehy za
60 sec

Kliky Člunkový
běh

Švihadlo Ohebnost

pravá levá cm počet max. sec 60 sec. cm

Dombek Prokop 91

Siffner Michal 91

Grulich Jakub 91 200 29 10,0 140 12

Martínek Vojtěch 91 220 38 10,0 75 9

Milich Martin 92 0 0 200 42 35 10,0 89 3

Břečka Jan 92

Kadlecová Veronika 92 160 4 4 200 32 26 10,0 144 15

Dominiková Eva 91

Remešová Klára 94

Pepřík Šimon 93 181

Dominik Martin 93

Novák Josef 94 168 0 0 200 50 45 10,0 93 7

Klocek Lukáš 96

Rimel Jindřich 96 160

Zwinger Robert 96

Kavanová Natálie 95 162

Havránková Eva 96

Muroň Ondřej 99 146

Lasák Ondřej 99 138

Pouč Vojtěch 2001

1.Dřep na jedné noze (pravá , levá) limit: 12
2.Skok z místa - délka skoku  (počítá se nejlepší ze 3 pokusů) Limit výška +5cm

3.Sedy lehy - počet sedů lehů za 60 sec. :    = dosažené body Limit 40
4.Maximální počet kliků bez přestávky :       = dosáhnuté body Limit 25
5.Člunkový běh Limit 10 sec
6.Švihadlo  – překoky snožmo za 60 sec limit 70
7.Ohebnost - hloubka předklonu pod rovinu chodidla limit  _+2
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