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Dne 8. 9. 2013 se uskutečnila schůzka kapitánů všech družstev kuželkářů přihlášených do druhého
ročníku soutěže „Kulich“. Chyběl pouze zástupce družstva „Šikulové“, který se omluvil ze
zdravotních důvodů. Jinak zde byli všichni. Za: Dřeváky-Čepila Karel junior, Stavěče-Hruška Milan,
Juniory-Pavelka Eda, Ajeťáky-Nývlt Bedřich, Zahrádkáře-Čermák Eda, Plyšáky-Haškovcová Jana,
Modrá ústřice-Bartoš Václav. Celkem tedy sedm kapitánů + jeden se omluvil. Z toho jasně vyplývá,
že jsme se oproti prvnímu ročníku rozšířili o 3 nové týmy na celkových osm. To také znamená, že
jsme plynule přešli, na všude v soutěžích obvyklý, dvoukolový systém zápasů hraných podzim/jaro.(v
loni jsme hráli tříkolově, jelikož bylo pouze pět týmů). Začínáme hned ve druhé polovině září a
končíme tradičně koncem dubna příštího roku. Poté co nejdříve proběhne závěrečné vyhodnocení a
podle toho, jak rychle se podaří odehrát všechny zápasy, se vybere jeden z těchto termínů 26. 4. 14
nebo 3. 5. 14. V úvodu seznámil všechny přítomné pokladník Čepila Karel s hospodařením za prvním
ročníkem. K vybraným příspěvkům za každé mužstvo, se mu podařilo přidat i některé sponzorské
finanční dary. Díky tomu se po sečtení všech příjmů a výdajů podařilo ušetřit něco přes jeden tisíc
korun do rozpočtu na druhý ročník. Veškeré výdaje se rozdělili do cen pro všechny týmy a zajištění
občerstvení pro všechny přítomné na závěrečném vyhodnocení, plus ještě výdaje za kuželnu. I tak se
povedlo něco málo pošetřit,což je důkazem toho, že když se rozumně investuje tak peníze vybrané
od družstev, stačí pro bezproblémový chod celé soutěže. Tolik k úvodu schůzky. Dále se seznámili
přítomní s pravidly, které se o proti loňsku prakticky nezměnili. Tedy kromě toho, že se hraje
dvoukolově. Spíše se s nimi blíže seznámily nové týmy. Po krátké debatě došlo i ke schválení těchto
pravidel. Poté se začínali hned domlouvat i první termíny vzájemných zápasů, ale jak víme, ze
zkušeností z uplynulých ročníků, všechny další se domluví průběžně, dle toho jak budou volné
termíny na kuželně. Schůzka celkově proběhla v příjemném duchu a po půlhodině nebylo prakticky
co dalšího řešit. Všichni se dohodli, že v začátku pomůžou s rozběhem soutěže hlavně novým
týmům, pro které to bylo docela mnoho nových informací. Ale všichni jsme začínali a chvíli to trvalo,
než se vše zautomatizovalo. Takže úvodní sezení máme za s sebou a nyní už zbývá jenom si popřát
hodně kvalitních sportovních výkonů od všech účastníků turnaje a také hodně zábavy při hře. Vše
samozřejmě v duchu fair play. Tak ať nám to všem dobře padá. A příště už budu psát, jak jsme
odehráli úvodní zápasy.
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