Královéhradecký krajský svaz ledního hokeje – U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové

Zápis č. 23/15-16
z jednání KVV ČSLH Královéhradeckého kraje konaného dne 30. 11. 2015 v Hradci Králové
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Ing. M. Hušek, Mgr. O. Votroubek, G. Gábor, V. Samek, J. Šťavík
L. Exner – DR, L. Balášová – sekretariát
M. Hosták
1. Kontrola úkolů z minulých jednání.
2. Informace předsedů odborných komisí.
3. VTM a krajské výběry – aktuální informace – předseda KM a TMK.
4. Informace z PV ČSLH, Hosys, web – předseda VV.
5. Různé.

1. Kontrola úkolů z minulých jednání
 Úkol č. 2/22 – vypouští se
 Úkol č. 3/22 – VTM – průběžně plněno
 Úkol č. 4/22 – splněno, jednání na KÚ Královéhradeckého kraje se zúčastnil M. Hosták. Podpora
talentované mládeže (VTM) může být zatím řešena pouze formou grantových programů. V roce
2016 lze žádat o mimořádnou dotaci na projekt VTM.
2. Informace předsedů odborných komisí
 STK - soutěže běží dle rozpisu soutěží. STK dosud neřešila vážnější problém a nekontumovala žádné
utkání. Problémy jsou se zasíláním zápisů o utkání, které řídí rozhodčí z jiného kraje. STK připravila
rozlosování LSD – sk. D, 2. část. STK na základě vyhodnocení systému Hosys prověřuje veškeré
změny utkání oproti rozlosování, pokud došlo ke změně termínu nebo času v kratší době, než 10
dní.

DK – komise se schází dle potřeb na výzvu sekretariátu. Udělené TH řeší bezprostředně po
obdržení zápisu o utkání. DK při rozhodování o udělení trestu využívá dostupných informačních
zdrojů (konzultace s rozhodčími, delegáty, příp. na základě předložených videozáznamů). DK řešila
zatím běžné přestupky, v jednom případě projednala na základě rozhodnutí komise rozhodčích
přestupek hráče, který KR překvalifikovala na TH (původně 5+OK). Ve spoluprácí s KR uděluje
komise tresty rozhodčím, prozatím za pozdě odeslané zápisy a za nedostatky v zápisech o utkáních.
 KR – komise se schází pravidelně. Delegace jsou prováděny přes systém Hosys. Zatím není
používaná nabídka vyhodnocování utkání a většina rozhodčích nepoužívá nabídku utkání a omluvy
přes systém. KR se při procesu delegací potýká s malým počtem aktivních rozhodčích.
 KM, TMK – sekretářka podala informace za omluveného předsedu M. Hostáka. KM pořádala
doškolení trenérů v rámci kempu ČR U16, které se konalo dne 20. 10. 2015 v Hradci Králové
Doškolení se zúčastnilo celkem 91 trenérů všech licencí.
 VTM – viz bod č. 3.
3. VTM a krajské výběry – aktuální informace
 O průběhu programu VTM podala informace sekretářka svazu. Královéhradecký kraj pořádal dva
turnaje VTM, a to pro roč. 2001, který se konal v Jaroměři a turnaj pro roč. 2003 ve Dvoře Králové
n.L., kterého se zúčastnil místopředseda VV KSLH Mgr. O. Votroubek a předal pohár vítězi turnaje.
Výsledky turnajů jsou zveřejněny na webových stránkách svazu.
Další akce dle programu projektu VTM:
 7. 12. 2015 jednodenní kempy roč. 2001, 2002, 2003, 2004.
 Pozvánky jsou zveřejněny na webových stránkách včetně nominací.
 Ročník 2001 se připravuje na ZODM, která se koná v Ústeckém kraji ve dnech
17. 1. – 21. 1. 2016, utkání ledního hokeje se konají v Litvínově a Chomutově. Náš kraj je
zařazen do skupiny, která hraje v Litvínově.




M-ČR pro roč. 2002 v rámci Škoda Cupu je zrušeno.
Podle posledních informací se bude konat Mistrovství krajských výběrů ČR „Škoda hockey
cup 20016“ pro roč. 2002 v rámci VTM. Finálová dvojice vzejde z turnajů VTM podle
vytvořené dlouhodobé tabulky pro nominaci do závěrečného turnaje. Finále se uskuteční
při utkání Česko – Německo v dubnu, případně ČR – Rusko již v únoru.

4. Informace z PV ČSLH, Hosys, web
 Informace gen. sekretáře M. Urbana a předsedy KR ČSLH p. Halase o důvodech a průběhu
novelizace směrnice č. 73 o odměňování rozhodčí. PV navrhl ponechat stávající sazebník v platnosti
do konce s. 2015/2016. Bude vytvořena pracovní skupina, která navrhne úpravu směrnice tak, aby
pokud možno odpovídala požadavkům rozhodčích i klubů.
 B. Ščerban hodnotil kladně zahájení a průběh VTM. Nominovaní hráči obdrželi od ČSLH osobní
dopisy o zařazení do programu VTM.
 Dle sdělení generálního sekretáře M. Urbana mají být od příští sezóny registrace prováděny
elektronicky s minimálně 3 výdejními místy po ČR.
 DR ČSLH upozornila na platnost průkazů rozhodčích. Velké procento rozhodčích nemá pro řízení
utkání platný průkaz. V Královéhradeckém kraji byla provedena kontrola platnosti průkazu
rozhodčích na předsezónním semináři rozhodčích a byla provedena prolongace u neplatných
průkazů.
 PV řešil problematiku rozměrů a příslušenství hokejových branek. Zatím nebylo vydáno žádné
stanovisko ohledně často používaných tzv. chráničů sítí.
5. Různé
 ZODM – Královéhradecký KÚ pořádal první schůzku pro zástupce sportovních svazů k organizaci a
průběhu ZODM. Za lední hokej se zúčastnila ved. družstva ml. dorostenců p. Poppelová, která byla
pověřena zastupováním za svaz ledního hokeje. V současné době probíhá přebírání sportovního
oblečení a akreditace.
 VTM – pro všechny ročníky byly dodány dvě sady dresů. Na dresech není označení příslušeného
kraje. Jménem M. Hostáka přednesla sekretářka návrh VV KSLH ohledně možnosti označení ( znak
kraje či nápis) na dresy. Členové VV obdrží náhled dotisku, příp. našití znaku na dresy a J. Šťavík a
V. Samek zjistí možnosti dopracování, včetně cenové nabídky. Členové VV následně vyberou
z předložených nabídek jednu k realizaci.
Úkol č. 1/23: Poptat firmy na možnost umístění znaku na dresy, včetně cenové nabídky.
Termín:
31. 12. 2015
Zodpovídá:
J. Šťavík a V. Samek
 Sekretářka svazu informovala o vyhlášení Grantových dotaci KÚ pro sportovní svazy. Na základě
rozhodnutí VV KSLH bude zpracován návrh grantového projektu na akce VTM a výběrů, a to
v celkové výši cca 40 tis. Kč, včetně vlastního podílu.
Úkol č. 2/23 Zpracovat návrh grantového projektu.
Termín:
do 20. 12. 2015
Zodpovídá:
L. Balášová, M. Hosták
 V rámci kontroly startovného a kaucí bylo zjištěno, že klub Project Sport Hronov dosud neuhradil
startovné a kauci za s. 2015/2016. Vzhledem k odhlášení klubu ze soutěže, bylo doručeno klubu
rozhodnutí DCK a stanovena částka k úhradě, včetně pokuty dle RS.
Úkol č. 3/23 Vyzvat písemně klub k úhradě v termínu do 31.12.2015.
Termín:
do 7.12.2015
Zodpovídá:
L. Balášová, Mgr. Votroubek
Zapsala:
Ověřil:

Lucie Balášová
Ing. Milan Hušek

