Z Á P I S č. 39
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 12.1.2016

pp. Vosyka, Bc. Červinka, ing. Král, Formánek, Hněvsa, ing. Šebík, Kyndl, Janečková
pp. Pátek

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 38
2/
zpráva TMK
3/
zpráva STK
4/
zpráva KR
5
zpráva DK
6/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 38:
38/5/ a viz. zpráva DK
38/6/a viz. různé
38/6/b viz. různé
ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
Předseda TMK informoval o průběhu ZODM a umístění Výběru na 7. místě. V rychlobruslení získal
Středočeský kraj 4xzlatou, 2x stříbrnou a 1x bronzovou medaili. KVV ČSLH děkuje
všem trenérům a vedoucím za bezproblémový průběh olympiády.
b)
probíhá příprava na turnaj na ZS Kolín dne 26.3.2016. Akce VTM probíhají dle plánu, posunutí
termínu u VTM U12 na 29.2.2016 z důvodu jarních prázdnin. Navíc přidáno soustředění VTM U14
dne 14.3.2016 na ZS Kladno.
c)
Změna termínu školení trenérů z důvodu konání akce na ZS Slaný. Nový termín – 28.4. – 1.5.2016.
Akce bude zveřejněna na webových stránkách ČSLH i Středočeského kraje.

3/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK o průběhu soutěží
a)
stále platí urgence chybějících zápisů o utkání zejména ze žákovských soutěží
b)
KVV ČSLH bere na vědomí rozhodnutí STK ve věci neplatného hráčského průkazu a s tím
související revokaci rozhodnutí STK.
c)
informace předsedy STK o kontumaci utkání KLJ za neoprávněný start hráče HC Rakovník

4/

Zpráva KR:
KVV bere na vědomí zprávu předsedy KR.
a)
KVV ČSLH bere na vědomí předložené obsazení play-off soutěže KLM.

5/

Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK
a)
stále zůstávají po splatnosti neuhrazeny pokuty oddílů BK Mladá Boleslav a HC Podblanicko.
V případě, že pokuty nebudou uhrazeny do termínu stanoveného DK, bude oddílu zastavena činnost.

6/

Různé:
a)

sekretář zajistí dostatečný počet učebnic pro školení trenérů lic. C+

b)

do dnešního dne sdělily konečný zůstatek na účtu pouze OSLH Příbram, Kladno a Praha-západ

c)

KVV ČSLH bere na vědomí informace z průběhu meziokresního přeboru mužů, řízeného OSLH
Beroun

d)

KVV ČSLH bere na vědomí zápis z OSLH Praha – západ

e)

konference KVV ČSLH Střední Čechy: stanoveny termíny pro odeslání pozvánek s nahlášením
delegátů a zasláním kandidátky.
Okresní konference se uskuteční v termínu od 1.4. do 21.4.2016. Termín nahlášení okresní
konference je do 25.3.2016.
Odeslání pozvánek
– 21.3.2016
Odevzdání návrhů na kandidáty
- do 15.4.2016
Zaslání delegátů z klubů i z OSLH – do 21.4.2016

f)

KVV ČSLH nesouhlasí se zrušením pevné linky na sekretariátu KVV ČSLH

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 24.3.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

