Zápis č. 20
ze zasedání Středočeského KVV ČSLH konaného dne 23.08.2022
Přítomni:

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

Omluveni:

Jiří Zorkler

Hosté:

Otakar Pátek, Bořek Hanzlík – RT, Jakub Kaprál – RT

Program jednání:
1/
2/
3/
4/
5/

kontrola úkolů ze zápisu č.19
zpráva KR
zpráva TMK
zpráva STK
různé

1/ Kontrola úkolů ze zápisu č.19
-

předložené vyúčtování školení rozhodčích bude přepracováno – termín do 20.9.2022
ostatní úkoly byly splněny

2/ zpráva KR:
-

KR pořádá 4 semináře rozhodčích na ZS Poděbrady ve dnech 27.-28.8.2022 a 3.-4.9.2022
předseda KR informoval o jednání s KR ČSLH ve věci zkráceného školení rozhodčích hráčů ze soutěže
RLJ.
Vzhledem k absolutnímu nedostatku rozhodčích v některých lokalitách bude KR hledat možnost,
jakým způsobem školení uspořádat tak, aby nebylo časově ani finančně náročné a odpovídalo
požadavkům daným KR ČSLH.

3/ Zpráva TMK:
-

doškolovací seminář trenérů lic. „C+mládež“, konaný dne 15.9.2022 od 16:00 hod. v aule ČUS na
Strahově je připraven. Pozvánky byly rozeslány na kluby
Proběhla diskuse s regionálními trenéry na téma práce trenérů s mládeží v klubech
Členové KVV ČSLH se vyjádřili jednoznačně pro zachování krajských výběrů U14 a U15 a diskutovali o
jejich formátu

4/ Zpráva STK:
-

-

předseda STK informoval:
dne 5.9.22 od 18:30 se koná v aule ČUS na Strahově seminář klubů, který je určen pro funkcionáře,
trenéry i vedoucí. Na semináři budou probrány změny v technických normách, všeobecných ustanoveních,
směrnicích a zejména změna v oblasti trestu za přestupky proti pravidlům ledního hokeje v kategorii
mladších žáků.
VV ČSLH schválil žádost klubu HK Kralupy nad Vlt. o dodatečné přihlášení týmu HK Kralupy nad Vltavou
„B“ do Ligy starších žáků "B" sk. 18.
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-

o žádosti HC Smíchov Praha 1913 o dodatečné zařazení do soutěž Krajská soutěž mužů Středočeského
kraje 2022/23

5/ Různé:
- startovné a kauce uhradily všechny kluby. Poplatek za systém rozhodčích bude zaslán na ČSLH

Příští zasedání KVV ČSLH se bude konat prezenčně v sídle KVV ČSLH na Strahově dne 20.9.2022
od 16:00 hod.
Zapsala: Věra Janečková
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