Z Á P I S č. 38
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. 37
2/
zpráva TMK
3/
zpráva STK
4/
zpráva KR
5
zpráva DK
6/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 37:
36/2/ c dílčí úkol trvá – průběžná kontrola seznamů a kontaktů na rozhodčí v Hosysu
ostatní úkoly splněny

2/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK.
a)
probíhá příprava U15 na ZODM. Přípravné utkání s dorostem PZ Kladno na ZS Kladno
b)
probíhá příprava na turnaje U12, U13 a U14 – pořadatelství ZS Mladá Boleslav dne 16.1.2016.
U12 a U13 nepožadují dopravu busem na turnaje.
c)
předloženo souhrnné vyúčtování VTM za období od září do prosince 2015
d)
informace o výsledcích ankety klubů k systému žákovských soutěží pro sez. 2016/17
e)
termín školení trenérů lic. C+M stanoven na 5. – 8.5.2016. Organizačně zajistí sekretář.

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

4/

Zpráva KR:
KVV bere na vědomí zprávu předsedy KR.

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

6/

Různé:
a)

sekretář zajistí metodické pokyny pro školení rozhodčích. Návrh úpravy provede společně
s předsedou KR, poté bude předložen ke schválení KVV ČSLH

b)

sekretář odeslal schválené dotace OSLH na účty OS ČUS – středisko 20. Zároveň byla vyžádána
informace o konečných zůstatcích na účtech k 31.12.2015

c)

KVV ČSLH schválil per rollam příspěvek na mládežnický turnaj oddílu HC Rytíři Vlašim ve výši
4.500,- Kč. Příspěvek bude odeslán na účet oddílu.

d)

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

e)

KVV ČSLH bere na vědomí zápis z OSLH Praha – západ

f)

Ing. Král informoval o nepřesnostech a chybných údajích na webových stránkách, které spravuje
ČSLH. Upozornil také na zhoršující se komunikaci s příslušnými zaměstnanci ČSLH.

g)

termín konference KVV ČSLH Střední Čechy stanoven na 30.4.2016 od 10.00 hod. v aule ČUS
na Strahově. Materiály k okresním i krajským konferencím rozešle ČSLH elektronicky

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 16.2.2016 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH na Strahově

Zapsala: Věra Janečková

