Z Á P I S č. 5
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 18.10.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

pp. Hněvsa, Ing. Král, Formánek, Zorkler, Ing. Šebík, Tasch, Janečková
p. Kyndl,
pp. Pátek, Vosyka, Pěkný

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 4
2/
zpráva TMK
3/
zpráva STK
4/
zpráva KR
5/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 4:
a)

2/

3/

4/

2/4/a výměny průkazů RO probíhají průběžně – úkol trvá
Ostatní úkoly splněny

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu J. Zorklera .
a)
VV souhlasí s rozšířením počtu trenérů u VTM r. 2002 o trenéra Jana Jeníka -Nymburk. Sekretariát
zajistí 2 sportovní soupravy pro trenéra a předsedu STK (statistiky na turnajích VTM)
b)

Probíhá příprava na soustředění VTM r. 2002 – 2005 v termínech 17.10.2016 a 24.10.2016
r. 2004 bude mít soustředění na ZS Mělník. Zároveň proběhne doškolovací seminář trenérů lic.
C+Mládež z řad zájemců oddílu HC Junior Mělník.

c)

příprava turnaje - pořadatelství VTM r. 2002 dne 6.11.2016

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a)
předseda informoval o zlepšení stavu v zasílání zápisů o utkání, pravděpodobně z důvodu označování
doručených zápisů v systému Hosys
b)

informace o zadávání zápisů v systému Hosys – jednání proběhne na nejbližším zasedání PV ČSLH

c)

start hráče v soutěžích MŽ se řídí RS str. 76

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR.
a)
KVV souhlasí s návrhem delegátů, který předložil předseda KR

b)

5/

objednávka jednotného oblečení pro členy KR proběhne dle dohody s Ing. Šebíkem, popř. se bude
řešit s jiným dodavatelem, který by zboží dodal v požadovaném termínu

Různé:
a)

KVV ČSLH zamítnul žádost HC Čáslav o revokaci rozhodnutí DK 8/2016 ze dne 20.9.2016

b)

předseda DR nahlásil změnu e-mailu: otpa17@seznam.cz

c)

předseda KVV ČSLH předal dárkový poukaz čestnému předsedovi Pavlu Vosykovi k životnímu
jubileu

d)

KVV ČSLH bere na vědomí zápis OSLH Praha-západ

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 15.11.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

