Zápis č. 2
ze zasedání Středočeského KVV ČSLH konaného distančně dne 6. 10. 2020
Přítomni:

pp. Milan Hněvsa, Ing. Jakub Král, Petr Macháč, Ivo Kyndl, Mgr. Martin Novák, Václav Formánek, Věra
Janečková

Omluveni: Jiří Zorkler
Hosté:

Program jednání:
1/
zpráva TMK
2/
zpráva STK
3/
zpráva KR
4/
zpráva DK
5/
různé
1) KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK:
a) předseda TMK informoval o návrhu trenérsko-metodického úseku ČSLH. Předmětem návrhu je změna
ve školení trenérů lic. „C+mládež“, resp. přechod teoretické části školení na distanční výuku pořádanou
VOŠ ČUS.
Vyjádření KVV ČSLH:
KVV ČSLH akceptuje on-line výuku pouze v případě, že nebude z epidemiologických nebo jiných vážných
důvodů možná prezenční výuka. Za situace bez omezení preferuje KVV ČSLH ponechat školení
v současném modelu.
b) KVV ČSLH schvaluje předložené vyúčtování školení trenérů.
c) doškolovacího semináře pro trenéry lic C+mládež, který se konal dne 7.9.2020 na ZS Kladno se
zúčastnilo 54 trenérů
d) akce VTM jsou přerušeny minimálně do 31.12.2020. Klubům byl nabídnut ze strany ČSLH náhradní
program skill coach do klubu. Zájemci si mohou rezervovat termín na sekretariátu KVV ČSLH –
stredocesky@czehockey.cz
2) Zpráva STK:
KVV bere na vědomí zprávu předsedy STK:
a) KVV ČSLH upravil technické normy pro Krajskou ligu a Krajskou soutěž mužů (zejména postupy a
sestupy) podle opatření ČSLH. Hlasováno per rollam.
b) v souvislosti s omezeními v soutěžích minihokeje 2.-4.tř. STK přelosuje soutěže tak, aby byla dodržena
nařízení ČSLH ze dne 6.10.2020
c) KVV ČSLH zaznamenává zvýšený zájem o vstup družstev z „hobby soutěží“ do soutěží ČSLH.
d) Neoprávněné starty v soutěžích, dodržování zejména SDŘ, článku 319
3) Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) ve dnech 4.9. – 6.9.2020 proběhlo na ZS Slaný školení rozhodčích. Vyškoleno 20 rozhodčích
b) KVV ČSLH schvaluje předložené vyúčtování školení rozhodčích
c) bude provedena kontrola plateb úhrady licenčních poplatků. Předseda KR navrhne sankce pro případ,
že nebude poplatek uhrazen.
d) KR zpracuje návrh žádosti na KR ČSLH o řešení plateb za odměny rozhodčího, pokud je plátcem DPH
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4) Zpráva DK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy DK:
a) předseda informoval o oboustranné kontumaci a pokutách udělených v utkání KLM HC Lev BenešovHC Žabonosy
5) Různé:
a) KVV ČSLH projednal odvolání oddílu HC Příbram proti rozhodnutí DK 11/2020. KVV ČSLH rozhodl
přihlédnout k uvedeným finančním důvodům a odvolání vyhovět.
b) předseda KVV ČSLH navrhl, aby se VV konal do odvolání distančně. Pokud bude schůze VV svolána
prezenčně, bude termín oznámen měsíc předem. Návrh byl schválen.

Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 3.11.2020 od 16:00 hod. distančně přes Microsoft Teams
Zapsala: Věra Janečková
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