Zápis č. 4/2016 ze zasedání Karlovarského VV ČSLH
konaného dne 18. 10. 2016 v Karlových Varech
Přítomni: Bronislav Píša, Jiří Ryžuk, Radek Škarda, Rostislav Špírek, MUDr. Ilja Horník, Michal
Kostourek, Ladislav Veverka, Josef Krutina
Omluveni: Lada Veinholdová
Hosté: Karol Greizinger
PROGRAM:
1. Schválení zápisu č. 03/2016
2. Informace z Poradních výborů ČSLH – Píša, Krutina
3. KKR (Kostourek Michal)
 předsezónní seminář, ústní zpráva, výsledky, pokračování
 kurz rozhodčích KV kraje - ústní zpráva
 nominační listina 2016/2017
 případ rozhodčí Jiří Florián
 případ nedohraného přátelského utkání LJ Sokolov – Klášterec
 projekt Krajský delegát - rozhodnutí VV
 nákup výpočetní techniky a cestovního internetu pro potřeby KKR KV kraje
4. VTM 2016/17 v KV kraji (Ryžuk Jiří)
 Zpráva o činnosti
 Chybějící stulpny – nákup
 Sportovní soupravy pro trenéry - nákup
5. TMK (Škarda Radek)
 Trénink hráčů v jiných klubech
 Placení oddílových příspěvků
 Budeme pořádat seminář pro trenéry?? (Jsou minimálně 4 zájemci)
6. STK – DK
 Odstoupení HC Baník Sokolov z KLM, HCH Cheb z KSM
 Průběh soutěží
 Domluvení pravidelných schůzí STK a DK
7. Ostatní
 Informace o fungování kanceláře
 Cestovní náhrady – určení, způsob úhrady
 Koupě barevné laserové tiskárny (cca 5.000, -Kč)
 Seznam klubů, které nejsou aktivní
 Startovné, přihlášky do soutěží – výzva k zaplacení (HCH, Sokolov…)
 Příprava žádosti o grant na KV kraj
 Žádost o hostování hráčů Šetka, Studnička
 Určení termínu další schůze VV
8. Různé
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1. Schválení zápisu č. 03/2016
 P. Píša přečetl zápis č. 3/2016, VV odsouhlasil
2. Informace z Poradních výborů ČSLH – Píša, Krutina
 P. Píša informoval přítomné o průběhu jednání na PV ČSLH (návrh zmenšené brankové
konstrukce pro minihokej, schválení odměn pro rozhodčí v soutěži LŽ, zrušení poplatků
za start cizinců, registrační systém, cestovné ve výši 3,50 Kč/km pro funkcionáře, diskuze
o úpravě směrnice o dokládání zdravotní způsobilosti hráče, doplnění náplně práce pro
krajské sekretáře – povinnosti VTM a obsluhu registračních míst, úprava střídavého
startu, označení hráčské přilby v soutěžích, oblečení pro trenéry VTM, výzkum veřejného
mínění o hokeji v rámci projektu Pojď hrát hokej)
3. KKR (Kostourek Michal)
 M. Kostourek podal zprávu o předsezónním semináři: Ve dvou vypsaných termínech (3.
9. 2016 a 24. 9. 2016) se účastnilo předsezónního semináře 36 rozhodčích, 21
rozhodčích – pomocné funkce. 23 rozhodčích přerušilo nebo ukončilo činnost. Byl
nabídnut ještě třetí termín dne 5. 10. 2016, na který nepřišel žádný zájemce.
 Kurzu rozhodčích se účastnilo 15 nových adeptů, všichni uspěli.
 VV odsouhlasil nominační listinu rozhodčích pro sezónu 2016/17 (PRO 6, PROTI 0,
ZDRŽEL SE 1). Nominační listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
 VV zval na vědomí informaci o nezařazení rozhodčího J. Floriána na nominační listinu
(Jiří Florián měl zájem o zařazení na nominační listinu, avšak nezúčastnil se kurzu,
semináře ani náhradního termínu)
 VV vzal na vědomí informaci o nedohraném přátelském utkání LJ HC Baník Sokolov HC
Klášterec nad Ohří (pro inzultaci rozhodčího). DK zjistí, jak postupovat – ÚKOL (Píša,
Veverka)
 VV rozhodnul (PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1) o spuštění projektu „Krajský delegát“, viz.
příloha č. 2. Projekt je spuštěn ve zkušebním období od 1. 11. 2016 - 31. 1. 2017. Do
31. 12. 2016 přednese KR výstup za období 11-12/2016, pak se rozhodne o prodloužení
projektu.
 VV rozhodnul (PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1) o zajištění cestovního internetu pro M.
Kostourka – ÚKOL (Krutina)
4. VTM 2016/17 v KV kraji
 Jiří Ryžuk přednesl zprávu o činnosti projektu Výchovy talentované mládeže (VTM)
Pravidelné tréninky talentovaných hráčů v kraji kategorií U12 a U13
Motivace hráčů – vyšší úroveň tréninku
Spolupráce s B. Ščerbanem o specifičnosti práce VTM v našem kraji (U14 a U15
trénují již v klubu HC Energie Karlovy Vary)
Kategorie U12 a U13 (cca 51 hráčů) mají společný trénink pravidelně každé
pondělí v Karlových Varech
1. tréninku (12. 9. 2016) se účastnilo 34+6 hráčů na základě nominace klubových
šéftrenérů
Realizační tým VTM doplnili 4 noví trenéři
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5. TMK


Turnaj VTM U12 pořádaný Karlovarským VV se bude konat 6. 11. 2016 na zimním
stadionu v Chebu. Zajištění 5 hodin ledové plochy, obědů a ostatních povinností
zajistí Krutina
Nominace hráčů v kategorii U12/13 bude 16+2, U14/15 bude 15+2
Turnaje „výběru – výběrů“ ZÁPAD - STŘED – VÝCHOD se ve všech čtyřech
kategoriích VTM zúčastní nejlepší hráči z celé ČR. Hlavním kritériem nominace do
tohoto turnaje je kanadské bodování v turnajích VTM
VV rozhodnul (PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2) o finanční odměně pro realizační
tým následovně. Za jeden turnaj: hlavní trenér – 1.000,- Kč, Asistenti trenéra a
vedoucí družstva 500,- Kč, za tréninky nebude odměna vyplácena.
Nákup chybějících štulpen – VV Rozhodnul (PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2) o nákupu
nových zápasových stulpen vel. senior (modrá – bílá – červená) pro kategorii U15 v počtu
30 ks – ÚKOL (Krutina)
Nákup sportovních souprav pro trenéry VTM - VV Rozhodnul (PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL
SE 2) o nákupu nových sportovních souprav zn. CCM pro trenéry VTM v počtu 4 ks ÚKOL (Krutina)

R. Škarda informoval přítomné o způsobu povolování hráčům účastnit se tréninku
v jiných klubech. Potvrzený dokument (příloha č. 3) mateřským klubem bude hráč
předkládat při tréninku v novém klubu. Tento dokument zaslat na kluby v KV kraji jako
doporučení – ÚKOL (Krutina)
 R. Škarda přednesl úkol vypořádání oddílových příspěvků mezi kluby, v případě hostování
hráčů, který by mohl posloužit všem klubům v KV kraji. VV konstatoval, že oddílové
příspěvky si budou kluby mezi sebou vypořádávat na základě jejich dohody.
 Doškolovací seminář pro trenéry (lic. C a C+) se bude konat na základě poptávky. Na
základě požadavků organizačních pracovníků klubů se zjistí zájem trenérů a z dostupné
databáze trenérů se zjistí platnost trenérských licencí – ÚKOL (Krutina)
 Trenérský kurz (lic. C+) pro nové uchazeče se uskuteční nejdříve v dubnu 2018
6. STK – DK
 Odstoupení týmů ze soutěží (HC Baník Sokolov „B“ a HCH Cheb) předává STK
k dořešení DK
 Průběh soutěží: R. Špírek informoval VV o průběhu soutěží. Soutěž KLM byla nově
přelosovaná na základě odhlášení týmu HC Baník Sokolov „B“. První část soutěže (3
kola) byla odehrána a jejich vzájemné výsledky byly ponechány, soutěž dále pokračuje
se čtyřmi účastníky bez problémů. SK Kadaň „B“ odehraje celkem 4 přátelská utkání
s našimi kluby. V jednání jsou další přátelská utkání s HC Rebel město Nejdek. Tato
utkání se nezapočítávají do výsledků soutěže a mají doplnit kvalitu soutěže. Ostatní
soutěže probíhají bez problémů.
 Pravidelné schůze STK se budou konat jednou za 14 dní (každý sudý týden). STK bude
zasedat samostatně (bez DK), případy k dořešení bude předávat DK.
7. Ostatní
 Informace o fungování kanceláře: J. Krutina informoval přítomné o fungování
kanceláře na nové adrese v KV Aréně 4. patro.
 Cestovní náhrady: VV rozhodnul (PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2) o proplácení
cestovních náhrad pro členy VV a sekretáře ve výši 3,50 Kč/km.
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Koupě laserové barevné tiskárny: VV rozhodnul (PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2) o
koupi. – ÚKOL (Krutina)
Seznam neaktivních klubů: Připravení seznamu klubů, které nejsou v
Karlovarském kraji aktivní a neúčastní se dlouhodobě soutěží řízených KVV – ÚKOL
(Krutina)
Výzva klubu HC Baník Sokolov k podání přihlášky do soutěže KLM – ÚKOL (Krutina)
VV souhlasí s podáním žádosti o dotaci Karlovarskému kraji pro projekt VTM
Termín další schůze VV bude naplánován v týdnu 21. – 25. 11. 2016. Termín bude
zaslán všem členům VV e-mailem – ÚKOL (Krutina)

8. RŮZNÉ
 R. Škarda vznesl dotaz na způsob delegace rozhodčích a pomocných funkcí do utkání
vzhledem k proplácení cestovních náhrad.
 R. Škarda poděkoval týmům v kraji ve spolupráci při „půjčování“ hráčů do utkání 3. a
4. tříd
 R. Škarda potvrdí možný termín tréninku VTM na zimním stadionu v Ostrově
 Paní Hrůšová (HC Tachov) spolupracuje na projektu VTM přednostně s Plzeňským
krajem, do kterého město Tachov místně patří.
 R. Škarda konstatoval, že při utkání LSŽ HC Tachov : HC Čerti Ostrov se hráč domácích
č. 19 choval velmi nevhodně
 K. Greizinger konstatoval, že 23 rozhodčích ukončilo svou činnost, kvůli špatnému
chování předsedy KR M. Kostourka.

Zapsal: Krutina Josef

Správnost potvrdil: Píša Bronislav
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