Z Á P I S č. 14
ze zasedání KVV ČSLH Střední Čechy ze dne 29.8.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

pp. Hněvsa, Ing. Král, Formánek, Kyndl, Ing. Šebík, Zorkler, Tasch, Janečková
pp. Pátek

P r o g r a m:
1/
kontrola zápisu č. 13
2/
zpráva STK
3/
zpráva KR
4/
zpráva TMK
5/
různé
1/

Kontrola zápisu č. 13:
- všechny úkoly byly splněny

.
2/

Zpráva STK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy STK.
a) rozpis soutěží byl vytištěn a zveřejněn na webových stránkách, případné změny budou rozeslány klubům
elektronicky. RS si kluby odeberou osobně na sekretariátu KVV ČSLH.
b) informace předsedy STK o osobním jednání se zástupci Hosysu o novinkách v systému

3/

Zpráva KR:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy KR
a) školení RO III. a II. tř. a předsezónní seminář RO se uskutečnily ve dnech 25. – 27.8.2017 na ZS
Poděbrady. Druhý předsezónní seminář se bude konat dne 3.9.2017 na ZS Příbram. KR předloží
vyúčtování jednotlivých akcí do příštího zasedání KVV ČSLH.

4/

Zpráva TMK:
KVV ČSLH bere na vědomí zprávu předsedy TMK
a) doškolovací seminář trenérů proběhne dne 4.9.2017 od 16.00 hod. na ZS Kladno
informace byla vložena na webové stránky.
b) KVV ČSLH schválil návrh TMK KVV ČSLH na složení realizačních týmů VTM pro sez. 2017/18:
VTM U15: ZS Kladno – trenéři Křepelka, Zorkler J., Jeník – ved. družstva Kotráš
VTM U14: ZS Benátky n. Jiz. – trenéři Novák M., Škaloud M. – ved. družstva Škaloud L.
VTM U13: ZS Mladá Boleslav – trenéři Zorkler L., Čížek – ved. družstva Fiala
VTM U12: ZS Kolín – trenéři Kadlec, Kopecký J. – ved. družstva Martin Hušek
Schválené realizační týmy budou zaslány na ČSLH p. Ščerbanovi
c) sekretář navrhne trenérům ke schválení termínový rozvrh přípravy VTM

5/

Různé:
a) KVV ČSLH projednal žádost HC Žabonosy o finanční příspěvek na energie. Vzhledem k tomu, že

dle registračního systému ČSLH nemá oddíl žádného registrovaného hráče v žákovské ani mládežnické
kategorii nelze oddílu poskytnout dotaci ČSLH.
d) předseda KVV ČSLH informoval o nabídce 3D brankáře od firmy Radek Zamazal.
KVV ČSLH nemá v současné době finanční prostředky, kterými by mohla podpořit hromadnou
objednávku této herní pomůcky pro všechny kluby ve Středočeském kraji.
e) KR KVV ČSLH navrhuje upravit osnovy školení rozhodčích III. tř. tak, aby bylo více cíleno na potřeby
obsazování rozhodčími v utkáních krajských soutěží.
Příští zasedání KVV ČSLH se koná dne 26.9.2017 od 16.00 hod. v sídle KVV ČSLH Střední Čechy
Praha 6- Strahov

Zapsala : Věra Janečková

