Z Á P I S č. 3
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 16.8.2016

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

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

Kontrola zápisu č. 2:
a)
2/2/b úkol trvá
b)
2/4/a výměn průkazů RO probíhají
c)
2/4/b splněno
d)
2/4/c splněno
Ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
termín doškolovacího semináře pro držitele lic. „C“ a „C+mládež“– 5.9.2016. Organizačně zajištěno,
pozvánky rozeslány na oddíly a vyvěšeno na web. Poplatek za školení 100,- Kč bude vybrán od
účastníků na místě.
b)
příprava VTM na sezónu 2016/17. Bude zaslána výzva všem střediskům VTM. 1. soustředění se dle
harmonogramu koná dne 5.9.2016. Bude rozeslána žádost o nahlášení talentovaných hráčů pro
všechny kategorie VTM (r. 2002-2005).

3/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a)
KVV ČSLH schvaluje předloženou finální verzi rozpisu soutěží pro sez. 2016/17
b)
KVV ČSLH bere na vědomí rozhodnutí STK o zařazení družstva HC LEV Slaný do sk. MŽ
c)
KVV ČSLH bere na vědomí odhlášení družstva minihokeje 2. tř. HC Čáslav ze soutěže
d)
předseda STK informoval o nastavení systému Hosys pro hlášení termínů utkání a výsledků

4/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR.
a)
předseda KR informoval o průběhu výměny průkazů RO
b)
KVV ČSLH schválil návrh předsedy KR na povinnou účast na předsezónním semináři RO
c)
předseda KR informoval o přípravě seminářů a školení RO

5/

Různé:

a)

tisk rozpisu soutěží - do 25.8.2016 – zajistí sektretariát. Distribuce rozhodčím proběhne na
seminářích. Kluby obdrží 1 výtisk zdarma, možnost dokoupení za cenu 100,- Kč/ks na sekretariátu.

b)

sekretář provedl kontrolu úhrady startovného a kaucí po 1. upomínce. Oddíly, které dosud neuhradily
budou vyzvány telefonicky.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 20.9.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

