Z Á P I S č. 13
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 20.6.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 12
2/
zpráva STK
3/
zpráva KR
4/
zpráva TMK
5/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 12:
12/3/a - sekretář předloží vyúčtování školení trenérů lic. C+M., konané v dubnu 2017 elektronicky
12/2/b – bod se ruší, kluby v soutěži KSM odsouhlasily účast TJ Božetice.
12/2/e - putovní pohár pro vítěze KLM – návrhy předají členové KVV do příštího zasedání dne 29.8.2017
12/3/ - KVV ČSLH rozhodl o prodeji vozu Citroen C4 Picasso za výkupní cenu nabídnutou prodejcem
nového vozu. Částka 50.000,- bude zaslána na účet KVV ČSLH.

2/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK.
a) předseda STK informoval o schůzce účastníků KSM – do soutěže byly přijat na základě rozhodnutí
účastníků soutěže klub TJ Božetice. Diskutována byla baráž s posledními dvěma kluby KLM.
b) vzhledem k častému odhlašování družstev minihokeje, rozhodl KVV ČSLH o výši pokuty pro družstvo,
odhlášené po 1.7.2017 5.000,- Kč. Odhlašování družstev řetězově ovlivňuje skladbu dalších skupin.
c) družstvo MŽ HC Příbram bude zařazeno do ŽL sk. 22 – řídí JČ kraj
d) družstvo minihokeje r. 2009 HC Rakovník přihlašuje dodatečně B tým
e) KVV ČSLH souhlasí s návrhem p. Vansy na turnajový systém kvalifikací o II.ligu
f) KVV ČSLH bere na vědomí směrnici ČSLH o střídavých startech hráčů r. 1999 z ELJ do ligy mužů
(U20)
g) informativní schůzka k soutěži Meziokresního přeboru mužů se bude konat dne 26.6.2017 v sekretariátu
KVV ČSLH od 17.00 hod.

3/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) školení RO III. a II. tř. se bude konat ve dnech 25. – 27.8.2017 na ZS Poděbrady. Předsezónní seminář
se bude konat dne 26.8.2017 na ZS Poděbrady a dne 3.9.2017 na ZS Příbram. Informace bude vložena na
webové stránky.

4/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK
a) doškolovací seminář trenérů se bude konat dne 4.9.2017 od 16.00 hod. na ZS Kladno (VIP)

informace bude vložena na webové stránky.
5/

Různé:
a) KVV ČSLH projednal žádost HC Rakovník o příspěvek na pamětní desku. Výše příspěvku bude určena
a odsouhlasena po zaslání dalších informací.
b) v souvislosti se změnou výše cestovného od 1.9.2017 bude toto přepočítáno. Připraví sekretář
c) VV ČSLH rozhodl o startu hráčů v MOPM na registrační průkazy bez určení platnosti a s platnými
hráčskými registracemi, stejně jako tomu bylo v minulých sezónách
Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 29.8.2017 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH Střední Čechy
Praha 6- Strahov

Zapsala : Věra Janečková

