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Zápis ě. tOlL6-L7
z jednání Krátovéhradeckého KW konaného dne 24.4.2OL7 v Hradci
Přítomni:

KráIové

Omluven:

Mgr. O. Votroubek, V. Samek, M. Stehno, J. Šťavík,Z, Poul, L. Exner - DR
L, Balášová - sekretariát
B. Šmika,T. Martinec, M. Hosták - TMK, KM

Program:

1. Kontrola úkolů

Jednáníse zástupci klubů - KLM, KSM
2. Reorganizace mládežnických soutěží
3. lnformace z PV ČStH
4. Různé
2.

1.

2.

3.

kontrola úkolů
Úkol č. 116 trvá, jednání na ZS v Rychnově n.Kn.
Úkol č. Lll
splněno, Královéhradecký KW nebude pořádat soutěž KPM,

.
.

-

Jednání se zástupci klubů KLM. KSM
Členovékw byli seznámeni s obsahem otevřeného dopisu, který zaslal Hc Jaroměř. Dopis se
týkal zpŮsobu hodnocení výkonu a odměňování rozhodčích.KW konstatuje, že odměňování
rozhodčíchse řídíSměrnicí ČSn e. 80 ,,Povinnosti a odměňování rozhodčích".KR provádí
hodnocení rozhodčíchna základě zpráv delegátů z utkání, Ve spolupráci s STK a KR řešila DK
drobnějšípřestupky rozhodčích.VJednom případě chybný postup rozhodčíhovsoutěži LSD, kdy
DK udělila rozhodčímupokutu ve výši odměny za výkon, Na sekretariát KW ČslH v průběhu
sezóny 2016- 2017 nepřišla žádná oficiálnístížnostna výkon rozhodčího. KW svolal na základě
otevřeného dopisu jednání se zástupci klubů, které proběhne po jednání KW 24. 4.20L7 od
16:30 hod. v sekretariátu KW ČStH a vyzve zástupce klubů k diskuzi k dané problematice.

.

Reorga nizace mládežnickÝch soutěží

o

přihlášky do soutěžíŽL, LD a sD se budou podávat prostřednictvím Hosysu podle územní
W ČsLH dne 2. 5.2ot7. Následně
obdržíKW pokyn k informování klubů a vyzvání zaslání přihlášek, Souhrnné tabulky všech
přihlášených družstev do mládežnických soutěžízašlou sekretáři KW do 25.5.2OL7, KM ČSLH
provede rozdělení do skupin.
přísluŠnostiklubů do 22.5.2017. Návrh přihlášek schválí

4.

5.

lnformace z PV čSLH
Reorganizace mládežnických soutěží - viz bod č. 3
a
Úprava přestupního řádu v návaznosti na reorganizaci - odstupné dorost, junioři.
a
K dořešení- požadované kvalifikace trenérůk jednotlivým soutěžím, technické normy, dotace
SCM na MD, SD a J, úprava sazebníku rozhodčíchu nově vzniklých soutěží,
a
Vyhodnoceníuplynulého ročníkuWM, příprava schůzky vedoucích trenérůWM.
o
Postup z kvalifikace do ll. ligy - HC Dvůr Králové n.L. a HC Orlová.
a
W ČSLH schválil dne 13. 4,2OL7 navýšení cestovného z3,50 na 5,- Kčlkm s platností od L.9.2QL7.

o

Různé

.

kvv bere na vědomížádost Hc Náchod o vytvoření alternativního řešení pro věkovou kategorii
roČ. 2001., 2002, 2OO3 a zorganizovat vlastní soutěže, KW ČSLH musí konstatovat, že takové
řešení není možnévzhledem ke schválené reorganizaci mládežníckých soutěžíW ČSLH a

