Z Á P I S č. 4
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 20.9.2016

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

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

Kontrola zápisu č. 3:
a)

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

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
doškolovacího semináře pro držitele lic. „C“ a „C+mládež“ se dne 5.9.2016 na ZS Kladno zúčastnilo
48 trenérů lic. C+mládež
b)
dne 12.9.2016 byl zahájen pro sez. 2016/17 projekt VTM soustředěními všech kategorií.
c)
dne 25.9.2016 se koná turnaj VTM r. 2004 na ZS Mladá Boleslav. VTM r. 2005 se zúčastní turnaje
na ZS Plzeň.
d)
J. Zorkler navrhuje příští soustředění VTM r.2004 uskutečnit na ZS Mělník. Termín bude stanoven
po dohodě s vedením ZS Mělník. (možnost doškolovacího semináře trenérů)
e)
J- Zorkler připraví návrh na rozšíření realizačního týmu pro VTM r. 2002 o 2 trenéry.

3/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a)
Ing. J.Král informoval o velkém počtu chybějících zápisů již při zahájení soutěží. Případy předává
DK k dořešení.
b)

KVV bere na vědomí schválení výjimky z přestupního řádu ČSLH schválenou VV ČSLH, kterou se
povolují střídavé starty v kategorii dorostu a upravuje ji pro podmínky KLD, řízené Středočeským
KVV ČSLH takto:
„Hráči ročníku nar. 2000 (LSD) a 2001 a 2002 (LMD) mohou do utkání KLD nastoupit na střídavý
start v neomezeném počtu. Výjimka platí pro soutěž KLD řízenou Středočeským KVV ČSLH pro
sezónu 2016/17“
Informace bude zaslána klubům v soutěži.

c)
d)

4/

5/

Předseda STK upozorňuje na to, že při vyzvednutí reg. průkazů nejsou na registračním místě „Síň
slávy Harfa“ vraceny staré průkazy.
Předseda STK poukazuje na nefunkčnost webových stránek spravovaných ČSLH. Je třeba vyvolat
jednání se zodpovědnými pracovníky ČSLH – pp. Kalátem a Vlkem

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR.
a)
předseda KR informoval o výsledcích školení a semináře RO a předložil závěrečné vyúčtování akcí.
b)

KVV ČSLH schválil návrh předsedy KR nominační listiny pro soutěže řízené KVV ČSLH Střední
Čechy. KVV ČSLH souhlasí s obsazováním delegátů na vybraná utkání. Návrh delegátů bude
předložen na příštím KVV.

c)

Předseda KR žádá KVV o schválení nákupu triček a souprav pro lektory na školení rozhodčích. KVV
s návrhem souhlasí, popř. jej rozšíří i o členy VV. Členové KVV předloží návrhy na realizaci – výběr
vhodného dodavatele.

Různé:
a)

KVV ČSLH projednal žádost oddílu HC Berounští Medvědi o povolení startu hráče r. 2007 v MŽ
nad povolený počet a rozhodl žádosti vyhovět. V soutěži MŽ D mohou nastoupit 4 ml. hráči r. 2007

b)

předseda KVV ČSLH informoval o poskytnutí individuální dotace KÚ ve výši 100 000,- Kč na
přípravu hráčů na ZODM 2018.

c)

sekretariát zajistí pozvání čestného předsedy Pavla Vosyky na příští zasedání KVV, vzhledem k jeho
životnímu jubileu.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 18.10.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

