12/2017

p.č.

Výborová schůze Spolku SK Royal
2.11.2017 / čtvrtek/ 16.00 hod Restaurace Royal

Výbor :předseda Hochová Růžena,Hospodář a Organ.pracovník Beníšek František,Majetkář Plojharová Dagmar, Místopředseda Zachař Jaroslav –pozváni : Lomský Radek,revizor Mazal Petr
Program jednání

1

2

věc

zajistí

3.ročníku turnaje Memoriálu F.Zabloudila

.Začínáme 2. listopadu v Royalu od 18.00 hod slavnostním zahájem – také je možné sehrát první kolo
!!!!!!!!Každé rozlosování na dané kolo bude zveřejněno na :
www.chess-results.coma rozesláno všem emailem.Hochová zajistila pohár,Hostaša kontaktuje přihlášené – cca
25 hráčů - hraje se na Royalu a v Kotvě.Každé kolo z celkem sedmi se domluví.Hráči Royalu,kteří nemají internet
budou informování Beníškem.

Hodnocení průběhu 1 kola 2 divize

Beníšek zhodnotí první kolo 2 divize.Průběh zápasu byl ovlivněn neúčastí Smažíka a pozdním příchodem Kříhy.Díky
Růžence Hochové jsme obsadili všechny šachovnice a nemusíme platit pokutu.Hosté nás porazili o jeden bod ,který jim
zajistil náš hráč Lomský Radek,který porazil Koutného.Musíme zdůraznit úlohu náhradníků.Zatím určeni 3
náhradníciMusí se zůčastnit zahájení mistr.zápasu nebo po vyzvání dorazit do začátku zápasu.

3

Nominace na 2 kolo 2 divize

4

Nový projekt na podporu oddílů ŠSČR

5

Informace o hospodaření

6

Průběh turnaje F.Zabloudila

kapitáni

Beníšek
František

Hrajeme s QCC C jako hosté. .Mají na prvních třech šachovnicích silnější hráče dle ELA – proto jsem do plánu dal
nuli.Na ostatních šachovnicích jsme silnější.Plán je vítěství o půl bodu.Po rozeslání dotazu na účast ve druhém kole je
odpověd k dnešnímu dni 28.10.17 : Koutný nemůže,Zachař v práci,Půža mimo,,Kříha a Šauer zatím nepotvrdili ani
nevyloučili,,Durchan potvrdí na poslední chvíli.V případě že některý z nominovaných se nebude moci účastnit bude
nominace doplněna.Zatím určeni tři náhradníci.

Lomský
Radek

Šachový svaz České republiky vyhlásil nový projekt na podporu oddílů ŠSČR, díky kterému můžeme získat finanční
prostředky na oddílovou činnost. Bližší informace o projektu naleznete na webu ŠSČR.Zatím prostředky nesou
rozděleny.

Beníšek

Příjem 18 100 kč a výdej 17277 kč k 28.10.2017 .Na účtu 82000 kč.Plánované výdaje do koce roku – ceny na memoriál
F.Zabloudila 1800 kč:Náklady za cestovné za podzim roku 2017 - pouze cesta béčka do Kaplice v listopadu.Za vedení
www stránek a organizaci turnaje Růženka odmění Hostašu 2ks slivovice.Odměny kapitánům za práci pro organizaci
družstev áčka a béčka 2000 kč.Občerstvení při příležitosti setkání členů spolku a hostů k ukončení roku 2017 –
1500kč.Příjem do kasy spolku bude pravděpodobně navýšen dotací od ŠSČR.Plánujeme v průběhu listopadu zakoupení
8 desek pro mistráky.

Slavností
zahájení

Čtvrtek 2.11.2017 od 18:00 v hotelu Royal

1.kolo

Úterý 7.11 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 9.11 od 18:00 v hotelu Royal

2.kolo

Úterý 21.11 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 23.11 od 18:00 v hotelu Royal

3.kolo

Úterý 5.12 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 7.12 od 18:00 v hotelu Royal

4.kolo

Úterý 2.1 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 4.1 od 18:00 v hotelu Royal

5.kolo

Úterý 16.1 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 18.1 od 18:00 v hotelu Royal

6.kolo

Úterý 6.2 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 8.2 od 18:00 v hotelu Royal

7.kolo

Úterý 20.2 od 18:00 v kavárně Kotva
Čtvrtek 22.2 od 18:00 v hotelu Royal

Slavnostní
ukončení

Úterý 6.3.2018 od 18:00 v kavárně Kotva

