Z Á P I S č. 2
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 7.6.2016

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

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

Kontrola zápisu č. 1:
a)
1/7/a - ve spolupráci s KR zajistí sekretář přístup do Hosysu rozhodčím, určených KR
b)
1/7/g – úkol trvá
c)
1/7/f – KVV ČSLH schválil zápůjčku notebooku HP 250 G3 - P.Vosyka do konce roku 2016.
Poté bude provedeno ocenění a prodej. Telefonní tarif P. Vosyky převeden ke dni 31.5.2016

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
termín doškolovacího semináře – 5.9.2016. Předseda TMK zajistí lektora ČSLH (platnost pro
trenéry lic. A, B a C+ mládež). Pozvánky budou rozeslány v prvním týdnu srpna 2016.
b)
vedoucí VTM informoval o schůzce, pořádané ČSLH k hodnocení VTM za sez. 2015/16 a přípravě
sezóny 2016/17. Předseda KVV ČSLH informoval o vytvoření žádosti o příspěvek na KÚ, k tomuto
je potřeba zpracovat projekt.

3/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a)
KVV ČSLH bere na vědomí zápis PV ČSLH, zejména bod č. 3:“VV ČSLH neschválil
dvoustupňovou soutěž juniorů a dorostu. Sekretář zašle klubům nové přihlášky do krajské ligy
juniorů a dorostu.
b)
KVV ČSLH bere na vědomí návrh složení skupin B a D v žákovských soutěžích
c)
KVV ČSLH ukládá předsedovi STK připravit návrh soutěží na aktiv dne 21.6.2016
d)
předseda STK připraví zjednodušený návrh zápisu na soutěže minihokeje

4/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR.
a)
předseda KR informoval o nutnosti výměny průkazů rozhodčích. Průkazy k prolongaci budou
zasílány na sekretariát KVV ČSLH. Výměna proběhne hromadně.
b) KR připraví seznamy rozhodčích pro sezónu 2016/17 do RS
c) předseda KR zašle elektronicky návrh rozpočtu školení a seminářů rozhodčích

d) aktivu STK se za KR zúčastní p. Macháč
5/

Různé:
a) informace o zprovoznění elektronického registračního systému ČSLH

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 16.8.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

