Zápis č. 9/2017 ze zasedání Karlovarského VV ČSLH
konaného dne 19. 6. 2017 v Karlových Varech

Přítomni: Bronislav Píša, Jiří Ryžuk, Rostislav Špírek, Radek Škarda, MUDr. Ilja Horník, Josef
Krutina
Omluveni: Ladislav Veverka, Michal Kostourek
Hosté: Karol Greizinger
PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 8/2017
Zpráva z PV – Krutina, Píša
KM – Ryžuk – zvolení šéftrenéra VTM
DK – Veverka – nezaplacené pokuty klubu HCH Cheb a rozhodčích
TMK – Škarda – vyúčtování semináře „Hřebík“ a náhrady nákladů
KR – Kostourek
Hostování a přestupy hráčů do 4. tříd – dohoda klubů
STK – Špírek – soutěže 2017/18 (KLM), mimosoutěžní turnaje (M. L.)
Ostatní - diskuze

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
B. Píša přivítal přítomné a informoval o organizaci průběhu schůze. Omluvil z neúčasti dva členy
VV.

1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 7/2017





M. Kostourek zpracoval zprávu z projektu „Krajský delegát“ – viz. příloha – ÚKOL
SPLNĚN.
M. Kostourek dodal zápisy ze schůzí KR. Zápisy jsou pouze dva. Z uvedeného vyplývá,
že schůzí se konalo více, zápisy však nejsou k dispozici – ÚKOL SPLNĚN
J. Krutina informoval přítomné o nezájmu klubů účastnit se míčových her (florbal,
hokejbal) v rámci letní přípravy pro všechny kluby pracující s mládeží – ÚKOL SPLNĚN
J. Krutina zpracoval zprávu o zamítnutí odvolání HC Čerti Ostrov – ÚKOL SPLNĚN

2. Zpráva z PV – Krutina, Píša
 J. Krutina a B. Píša informovali přítomné o tématech na schůzích PV.
3. KM – Ryžuk


J. Ryžuk přednesl návrh M. Brzobohatého o systému tréninku pro VTM kategorie U12
(jednodenní soustředění 1x měsíčně, výběrové pondělní tréninky každý měsíc
ponechat, rozdělit tréninky pro kategorie U12/U13)
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4. DK

R. Škarda informoval o schůzi TMK, která se zabývala obsahem a systémem tréninků
VTM pro kategorie U12/U13. Na schůzi zazněly otázky: Co máme zlepšit? Za čím
zaostáváme? Po diskuzi bylo konstatováno, že VTM je projekt pro práci s talentovanou
mládeží a uvedené otázky jsou vhodné pro práci v klubech.
VV konstatoval, že J. Ryžuk domluví schůzku v termínu 10. – 15. 8. 2017 s hlavními
trenéry kategorií VTM, kde se bude rozhodovat o obsahové náplni tréninků a systému
trénování projektu VTM (návrh M. Brzobohatého) – ÚKOL (Ryžuk).
VV zvolil šéftrenéra projektu VTM pro sezónu 2017/18 Jiřího Ryžuka (PRO 4, PROTI
0, ZDRŽEL SE 1)


J. Krutina informoval přítomné o nezaplacení udělených pokut.
Klub HCH Cheb dluží za nezaplacené startovné (2.500,- Kč) a
nezaplacenou pokutu (1.000,- Kč) udělenou DK dne 26. 10. 2016. VV
rozhodnul o informování ČSLH o dluhu klubu – ÚKOL (Krutina)
Rozhodčí: Bárta Matěj (200,-), Holý Tomáš (1.000,-), Kučera Lukáš
(1.000,-), Hanák Tadeáš (300,-), Suchý Jakub (100,-), Jelínek Vojtěch
(300,-), Liška Daniel (100,-). VV rozhodnul o postihu pozastavení činnosti
těchto rozhodčích a úkoluje M. Kostourka provedením zastavení činnosti
v systému hosys z pozice předsedy KR – ÚKOL (Kostourek)

5. TMK – Škarda



R. Škarda informoval o průběhu semináře „Tajemství herního myšlení“. Předložil
vyúčtování semináře a navrhnul náhradu nákladů pro J. Krutinu a R. Škardu. VV
schválil náhradu nákladů (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1).
R. Škarda potvrdil naplánovaný kurz pro nové trenéry na březen/duben 2018.

6. KR – Kostourek




M. Kostourek předložil zprávu z projektu „Krajský delegát“ – viz. příloha. – ÚKOL
SPLNĚN
M. Kostourek dodal dva zápisy ze schůzí KR – ÚKOL SPLNĚN
VV vyzval M. Kostourka pro stanovení termínu kurzu pro nové rozhodčí. Termín bude
prezentován na krajských webových stránkách a všech klubech v KV kraji. Kurzu je
třeba udělat řádnou reklamu, přípravu plakátu atd. – ÚKOL (Kostourek, Krutina)

7. Hostování a přestupy hráčů 2. tříd – 8. tříd – dohoda klubů


VV se zabýval problematikou migrace hráčů v přípravkových a žákovských kategoriích
a připraví „Memorandum“, s kterým seznámí kluby.

8. STK – Špírek – soutěže 2017/18 (KLM), mimosoutěžní turnaje (M. L.)


R. Špírek představil rozlosování všech soutěží, které bude řídit VV Karlovarského kraje.
 2. třída – turnaje o třech účastnících, 3x15 minut hrubého, všechny týmu
mají dvě družstva
 3. třída - turnaje o třech účastnících, 3x15 minut hrubého, nutno doplnit
některé turnaje o účastníky, které projeví zájem (Tachov, Weiden, Selb,
Klášterec…)
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 4. třída - turnaje o třech účastnících, 3x15 minut hrubého/čistého, druhá
polovina soutěže se hraje na velké hřiště, v první polovině nutno doplnit
některé turnaje o účastníky, které projeví zájem (Tachov, Weiden, Selb,
Klášterec…)
 MŽ/SŽ – společná soutěž s Ústeckým krajem, 16 účastníků, 30 kol
 Karlovarský pohár MŽ – soutěž společná s HC Rebel m. Nejdek, vzájemné
zápasy ze soutěže LMŽ „D“ a LMŽ „B“ budou započteny do tabulky.
 RLMD – konference ZÁPAD, sk. C, 1. část 7 týmů, dále podle umístění
 KSM a KLM dle vývoje a dohody klubů
VV bere na vědomí rozlosování soutěží.
Mimosoutěžní turnaje v rámci rozlosování přípravkových kategoriích bude organizovat
klub HC M.L. Je pověřen organizací, avšak je nutné nahlásit minimálně 10 dní předem
sekretáři KVV ČSLH systém turnaje a počet utkání, ty budou zadané do hosysu. Je
nutné respektovat termín turnajů.
VV potvrdil výši startovného a vkladů pro všechny soutěže v sezóně 2017/18
 2. třída – 1.000, 3. třída – 1.000, 4. třída – 1.500, ŽL – 2.000,- (startovné), 2.000,- (vklad)
 RLD - 3.000,- (startovné), 2.000,- (vklad)
 KSM – 2.500, KLM – 3.000,J. Krutina informoval VV o reakci klubů na používání modulu zápis o utkání. Všechny
kluby jsou pro požívání (dva kluby nedisponují notebookem či tabletem). Kluby KSM
nechtějí používat tento systém, nejsou však podrobně informování a výhodách. Mají
obavy o zvýšených nákladech. VV doporučuje používání tohoto modulu zápis o utkání
přes systém hosys, který usnadní práci STK. Zároveň bere na vědomí potřebu
materiální pomoci při zavedení modulu, tj. koupí dvou tabletů na ZS v Nejdku a Chebu.
VV zorganizuje školení pro vedoucí družstev a rozhodčí, kteří budou používat modul
zápis na hosysu.

9. Ostatní – diskuze







B. Píša navrhnul výši odměn pro členy VV a členy STK, kteří celoročně pracují bez
nároku na odměnu. VV potvrdil hlasováním PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
J. Krutina přednesl VV potřebu zřízení bankovního účtu, kterým bude disponovat
Karlovarský VV ČSLH. Výhodou bude okamžitá kontrola uhrazených plateb a přehled
o hospodaření VV. Předseda požádá KKO ČUS o zřízení bankovního účtu a
elektronického bankovnictví. Majitelem bude KKO ČUS, avšak dispoziční práva budou
mít předseda a sekretář. VV souhlasí se zřízením bankovního účtu.
J. Ryžuk žádal VV o proplacení nákladů na dopravu pro Akademie U13. Diskutovalo
se o názvu týmu, který bude takto reprezentovat KV kraj.
R. Škarda předložil požadavek vedení klubu HC Čerti Ostrov, aby veškerá komunikace
probíhala přes vedení klubu, nikoliv přes trenéry.
R. Škarda se dotazoval na praxi při tzv. „Omlazení hráče“ pro start v nižších věkových
kategoriích. Postup pro Omlazení hráče upravuje Vnitřní směrnice ČSLH č. 85.
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VV úkoluje předsedu KR k zorganizování schůzky rozhodčích a trenérů na téma
Pravidla LH – ÚKOL (Kostourek)

B. Píša poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání schůze Karlovarského VV ČSLH. Termín
další schůze bude plánován na srpen 2017, který bude sdělen e-mailovou korespondencí.

Zapsal: Krutina Josef
Správnost potvrdil: Píša Bronislav

Český svaz ledního hokeje
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz

Karlovarský VV ČSLH

Tel.: +420 211 158 000
Fax: +420 211 158 031
www.cslh.cz

KV Aréna
Západní 1812/73
360 01 Karlovy Vary
e-mail:ks-karlovarsky@cslh.cz

Tel.: +420 603 539 439
web: karlovarskykraj.cslh.cz

