Zápis č. 4/16-17
z jednání Královéhradeckého
éhradeckého KVV konaného dne 10. 10. 2016 v Hradci Králové
Přítomni:
Omluven:
Program:

1.

2.

Mgr.. O. Votroubek, T. Martinec, Z. Poul, V. Samek, M. Stehno, B. Šmika, J. Šťavík
L. Balášová - sekretariát
L. Exner - DR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úkolu
Informace předsedů odborných komisí
Projekt VTM
Návrh rozpočtu KVV ČSLH
Informace z PV ČSLH
Různé

Kontrola úkolů
• Úkol č. 1/3

splněno – rozpisy soutěží

Informace předsedů odborných komisí
• STK – předseda J. Šťavík informoval o začátku soutěží řízených našim krajem. STK bere průběžně
na vědomí rozhodnutí
ozhodnutí VV ČSLH ohledně úprav technických norem.
KVV projednal společně s STK a KR upřesnění technických norem soutěže KLM a KSM . Zástupci
klubů a rozhodčí
hodčí budou obratem informováni,
informováni a to o níže uvedeném.
• Utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době se prodlužuje, každé družstvo hraje
v prodloužení v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře.
• Příloha č. 8 RS je doplněna technickými normami soutěže KLM a KSM – Doplněk pravidel pro
utkání s nerozhodným výsledkem
výsl
v normální hrací době. …..Nedojde-lili k rozhodnutí, pokračuje
se samostatným nájezdy podle čl. 407 SDŘ s třemi různými střelci z každého družstva.
družstva Provádí se
úprava ledu.
• V případě, že hráč družstva
va KLM má povolený střídavý start, vedoucí družstva KLM má nově za
povinnost v zápisu o utkání označit tuto skutečnost za jméno hráče písmenem S. Rozhodčí
tento záznam zkontroluje na základě předložených registračních průkazů.
• Kluby obdrží vzory registračních
registra
průkazů a vysvětlivky k jejich platnosti.
• Úkol č. 1/4
informovat rozhodčí a kluby
• Termín:
11. 10. 2016
• Zodpovídá:
J. Šťavík, L. Balášová
• KR – předseda V. Samek informoval o činnosti komise, nově pracuje Mgr. J. Stolín, který má
v kompetenci práci s delegáty.
• Dne 18. 9. 2016 proběhl předsezónní seminář rozhodčích v Nové Pace ve spolupráci s B. Šmikou.
Seminář proběhl bez problému, zúčastnili se téměř všichni rozhodčí.
rozhodčí. Pro omluvené rozhodčí
připravila KR náhradní seminář.
• KR uspořádala školení pomocných funkcí pro zástupce klubů, ve spolupráci s TMK školení
pravidel ledního hokeje pro trenéry kat. mužů a juniorů v souladu s technickými normami.
V letošním roce školení
kolení nových rozhodčích lic. III. třídy pořádal Pardubický KVV. Komise KR
zveřejnila nominační listinu rozhodčích pro řízení soutěží KvH KVV.
• KM – předseda komise M. Hosták informoval o práci komise, která se podílí na projektu VTM.
Komise určila trenérské dvojce pro jednotlivé ročníky.

•
•
•
•
•

•
•
•

2002 Luštinec, Berger - komise navrhuje jako třetího trenéra p. Brožka (HC Rychnov n.Kn.)
2003 Jirků, Janoušek ml. – komise navrhuje jako třetího trenéra p. Luňáka (HC Mountfield)
2004 Biegl, Štohanzl – třetí trenér bude doplněn
2005 Šinkovský, Pánek, Bury
KVV bere na vědomí a schvaluje složení trenérů pro jednotlivé ročníky VTM.
Komise navrhuje vybavit kluby, které mají mládežnická družstva a nejsou zařazeni do projektu
„Trenér do malých klubů“ metodickým materiálem „Trénink mládeže A – Z č. 2 a 3“. Jedná se o 8
klubů.
KVV schvaluje.
Úkol č. 2/4
zajistit metodický materiál a předání do klubů
Termín:
do 31. 10. 016
Zodpovídá:
L. Balášová
M. Hosták informoval o projektu „Regionální trenéři a létající trenéři“. M- Hosták je vedoucí
regionální trenér. Nově jsou jmenováni 3 prof. trenéři. V rámci projektu reg. trenérů brankářů
spadá náš kraj do skupiny „Střed“ – prof. trenérem brankářů by jmenovaný Vratislav Vajner.
TMK – v letošním roce uspořádala KvH TMK školení trenérů licence C+ v Trutnově ve dnech 6. 10.
2016 – 9.10.2016. Školení se zúčastnilo 37 trenérů. V rámci školení proběhlo dne 6. 10. 2016
doškolení pro trenéry všech licencí – lektor M. Přerost z ČSLH.
Předseda komise TMK navrhl zvýšení odměny pro lektory školení a doškolení (lektoři z KvH kraje)
ve výši 400,- za hodinu.
KVV schvaluje.

3.

Projekt VTM
• Předseda KVV Mgr. O. Votroubek navázal na informace KM ohledně projektu VTM.
• Náš kraj pořádal turnaj VTM pro roč. 2005 ve Dvoře Králové dne 25. 9. 2016 a pro roč. 2004
v Jaroměři dne 25. 9. 2016. Poháry vítězům předali Mgr. O. Votroubek a Z. Poul. Turnaje byly
dobře organizačně zajištěny.
• Na projekt VTM obdržel Královéhradecký KVV mimořádnou dotaci. Smlouva je z kraje uzavřená
přes Pro-hockey.cz. Z tohoto důvodu veškeré účtování probíhá přes firmu Pro-hockey.cz včetně
účtování položek zařazených jako povinný vlastní náklad. Veškeré doklady jsou schvalovány na
sekretariátu KvH KVV. Dotace je určena pro rok 2016.
• Předseda KVV informoval o zpracovaném rámcovém rozpočtu na projekt. Účtovány budou
náklady na uspořádání turnajů VTM, přičemž výběr startovného bude poukázán na účet KvH
ČSLH. Rovněž náklady na uspořádání kempů budou hrazeny z projektu VTM. Poplatek od hráčů
za účast na kempu se nevybírá. Rozpočet stanovuje odměny pro trenéry, a to v celkové výši
10 000,- Kč pro jednotlivý ročník do konce r. 2016.
• KVV odsouhlasil nákup sportovního oblečení pro hráče projektu VTM a trenéry. Jedná se o
sportovní bundy v počtu 100 ks, tj 25 x 4 a 12 bund pro trenéry. Na budách bude znak
Královéhradeckého kraje. Brandování bude součástí ceny. Svaz obdržel vzorky velikostí. Je nutné
urychleně zjistit velikosti a jejich počty na základě seznamů vybraných hráčů.
• Nové a aktualizované seznamy hráčů budou zveřejněny na webu svazu a v tisku.
• Pro financování projektu roku 2017 je třeba vyvolat nová jednání.
• Úkoly v rámci projektu:
Úkol č.3/4
dodat aktualizované jmenné seznamy hráčů s uvedením klubové příslušnosti
Termín:
do 24. 10. 2016
Zodpovídá:
M. Hosták, hl. trenéři výběrů
Úkol č.4/4
dodat počty velkostí pro sportovní bundy
Termín:
do 25. 10. 2016
Zodpovídá:
L. Balášová, hl. trenéři výběrů

4.

Návrh rozpočtu KVV ČSLH
• Členové VV obdrželi návrhy rozpočtů jednotlivých komisí včetně VV + sekretariátu.

•
•

•
•

Všechny návrhy rozpočtů byly zpracovány na základě skutečnosti čerpání s. 2015/2016.
K navýšení rozpočtu došlo v položce materiálního vybavení sekretariátu, úklid, odměny členů
KVV a komisí v kolonce – odměna za účast, cestovné členů KVV, nově jsou v rozpočtu zahrnuty
poplatky za telefon pro předsedy komisí DCK, STK, KR a TMK-KM, v rámci VTM je do rozpočtu
zahrnutý povinný podíl ve výši 30 000,- Kč.
V konečné rekapitulaci celkového rozpočtu KVV nejsou vykazovány příjmy DCK, které nejsou
dopředu známé. Předpokládaný schodek činí 95 tis. KČ.
Finanční požadavky nad rámce navrhovaného rozpočtu předloží členové KVV ČSLH včetně
předsedů odborných komisí KVV ČSLH ke schválení dodatečně.
KVV návrh rozpočtu schvaluje.

5.

Informace z PV ČSLH
• Probíhá novelizace „Statutu KVV ČSLH“
• Informace o projektu VTM – byla uzavřená smlouva s centrálním dopravcem.
• Výzkum veřejného mínění na téma lední hokej dětí a mládeže – výsledky představil p. Landa.
• KVV ČSLH mohou podávat na KM ČSLH návrhy na úpravu soutěží pro s. 2017/2018.

6.

Různé
• Mgr. O. Votroubek informoval o jednání a podpoře kraje nejen mládežnického hokeje.
• Medializace hokeje dospělých – spolupráce s tiskem a možnosti medializace přes Youtube.
• Podpora sociálně slabších – využití finančních prostředků z krajských zdrojů a z vybraných pokut
a poplatků DCK.
• Členové KVV zašlou na sekretariát průkazové foto nebo foto v el. podobě pro výrobu průkazu
člena KVV.

Zapsala:
Ověřil:

Lucie Balášová
Mgr. O. Votroubek

