Z Á P I S č. 10
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 21.3.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 9
2/
zpráva TMK
3/
zpráva STK
4/
zpráva KR
5/
zpráva DK
6/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 9:
- úkoly byly splněny

2/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK.
a) předseda STK představil návrh soutěží na sezónu 2017/18, s kterým postupně seznamuje kluby KLM a
KSM
b) předseda STK se dohodl se zástupcem OSLH Beroun na převzetí meziokresní soutěže mužů. Soutěž by
byla řízena STK KVV ČSLH od sezóny 2017/18. Technické podmínky jako je výše startovného, kaucí,
platnosti registračních průkazů atd. je třeba konzultovat s vedením účastníků meziokresního přeboru.
c) v rámci úkolu z PV ČSLH byl rozeslán dotazník o zájmu vzniku soutěže pro hráče r. 1997 a mladší na
kluby Středočeského kraje. Termín do 29.3.2017.
d) na základě rozhodnutí KM ČSLH ze dne 21.3.2017 bude klubům rozeslán dotazník o obsazení soutěží
MD, SD, SŽ/MŹ. Termín zaslání do 3.4.2017

3/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) školení rozhodčích III. a II. tř. – 24.3. – 26.3.2017 na ZS Příbram je připraveno. Počet uchazečů 28.

4/

Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK
a) předseda DK informoval o platební morálce oddílů

5/

Různé:
a)

KVV ČSLH projednal odvolání oddílu HC Buldoci Neratovice k utkání KSM č. S 2122 Hvězda
Kladno – HC Buldoci Neratovice, které nebylo dohráno z důvodu odmítnutí družstva hostů

pokračovat ve hře. Na základě kontumace utkání, kterou provedla STK rozhodla následně DK o
udělení pokuty ve výši 10.000,- Kč dle RS 2016/17 příloha 6, str.36, bod 4.
KVV ČSLH rozhodl o platnosti původního rozhodnutí DK č.66/2017. Nepřítomní členové VV
hlasovali per-rollam.
b)

KVV ČSLH bere na vědomí zprávu OSLH Praha-západ. KVV vyhověl žádosti o podporu akce
Olympijského poháru v bruslařské zdatnosti a minihokeji uvolněním jedné sady pohárů na tuto akci.

c)

KVV ČSLH bere na vědomí zápisy o průběhu meziokresní soutěže mužů, řízenou OSLH Beroun

d)

všechny kluby Středočeského kraje byly seznámeny s rozhodnutím VV ČSLH o systému soutěží
pro sezónu 2017/18, zejména se zrušením krajských soutěží juniorů a dorostu.

e)

předseda KVV ČSLH seznámil přítomné s nutností aktualizovat smlouvu s ČUS o poskytování
pronájmu prostor a služeb pro KVV ČSLH. Na základě tohoto požadavku bude projednáno
s předsedou SKO ČUS Pavlem Sukem

f)

KVV ČSLH bere na vědomí ekonomickou závěrku roku 2016

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 12.4.2017 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH Střední Čechy
Praha 6- Strahov

Zapsala: Věra Janečková

