Zápis č. 26/2020 ze zasedání Karlovarského KVV ČSLH
konaného dne 19. 05. 2020 v Karlových Varech

Přítomni: Bronislav Píša, Jiří Ryžuk, Rostislav Špírek, Ladislav Veverka, Josef Krutina, Radek
Škarda, Ing. Michal Kostourek
Omluveni: MUDr. Ilja Horník,
Hosté: David Speierl, Jiří Holý

PROGRAM:

1. KM – Ryžuk
• Hodnocení celoroční práce v projektu VTM (hl. trenéři kategorií U15-U12)
2. Odvolání proti rozhodnutí DK č. 28) - Jiří Šneberk
3. Příprava Krajské konference
4. Odměny KR, členové KVV
5. DK – Veverka
6. TMK – Škarda
7. KR – Kostourek
8. STK – Špírek
9. Ostatní, různé – diskuze
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
B. Píša přivítal přítomné a informoval o organizaci průběhu schůze, navrhl změnu
programu schůze, poté zahájil jednání.
1. KM - Ryžuk
• J. Ryžuk pozval na schůzi VV hlavní trenéry VTM kategorií U15-U12, aby
zhodnotili sezónu 2019/2020. Poukázal na velmi kvalitní program projektu
s talentovanými hráči
• U15 (T. Andrys) – hodnocení účasti na ODM, nízký počet rozdílových
hráčů, doporučil konání pravidelných pondělních tréninků na ZS v ostatních
klubech regionu.
• U14 (M. Brzobohatý) – v pravidelných kempech získávali hráči dovednosti
• U13 (B. Sapoušek) – doporučení více akcí za sezónu
• U12 (Z. Klejnová Radostová) – ukázkové tréninky v této kategorii je nutné
přenést do klubů v regionu.
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•

Dále proběhla diskuze o spolupráci hlavních trenérů VTM s trenéry žáků
v klubech.

2. Odvolání rozhodčího Jiřího Šneberka proti rozhodnutí DK č. 28)
• J. Krutina informoval o odvolání rozhodčího Jiřího Šneberka ze dne 20. 02.
2020 proti rozhodnutí DK Karlovarského KVV ČSLH (dále jen „DK KVV
ČSLH“) ze dne 4.2.2020, jímž bylo rozhodnuto tak, že panu Jiřímu
Šneberkovi byla udělena v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokuta
ve výši 720,- Kč za porušení čl. III, písm. a) Vnitřní směrnice ČSLH č. 112
upravující povinnosti a odměňování rozhodčích v souladu s čl. 332, odst. 1,
písm. f) a h) SDŘ řídit utkání nezávisle, spravedlivě a nezaujatě. Vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu na území ČR v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12.
3. 2020 a následnému omezení volného pohybu osob, nebylo možné
projednání odvolání ve stanovené lhůtě 30 dní od doručení. J. Krutina
konstatoval, že odvolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou a proti
rozhodnutí, proti němuž je odvolání dle předpisů ČSLH přípustné. Byly
splněny všechny náležitosti předepsané v článcích 613-615 SDŘ ČSLH.
• Karlovarský KVV ČSLH schvaluje všemi přítomnými hlasy toto rozhodnutí:
„Karlovarský KVV ČSLH odvolání JIŘÍHO ŠNEBERKA dle čl. 617, bod 3. SDŘ
vrací Disciplinární komisi KVV k novému projednání z důvodu prokázání
skutkové podstaty skutečného provinění rozhodčího Jiřího Šneberka“.
3. Příprava krajské konference
• B. Píša informoval přítomné o krajské konferenci, která se bude konat dne
2. 6. 2020 od 17:30 hodin v recepci hotelu U Šimla v Karlových Varech.
Zároveň oznámil svůj záměr kandidovat na funkci předsedy KVV na další
volební období 2020-2024.
• J. Krutina informoval přítomné o pravděpodobném průběhu krajské
konference a doporučil sraz kvůli přípravě konference již v 16:30 hodin.
4. Odměny členům KVV a členům Komise rozhodčích
• B. Píša přednesl návrh odměn za celoroční činnost pro členy KVV a členy
KR.
• VV hlasoval: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
5. DK – L. Veverka
• L. Veverka informoval přítomné o jednání DK
• J. Krutina přednesl informaci o evidenci nezaplacených finančních postihů a
poplatků za projednání: v sezóně 2019/2020 – J. Mráz (1.340,- Kč), HC
Plzeň 1929 „B“ /Klatovy (5.000,- Kč), v sezóně 2018/19 – J. Janata
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(1.980,- Kč), J. Mráz (1.450,- Kč), PSK 96 Cheb (5.500,- Kč), rozhodčí
z Ústeckého kraje (400,- Kč), rozhodčí z Plzeňského kraje (1140,- Kč).
6. TMK – R. Škarda
• Neprojednáváno.
7. KR – Kostourek
• M. Kostourek informoval přítomné o uskutečnění tří schůzí Komise
rozhodčích v sezóně 2019/20. Ostatní záležitosti se řešili v průběhu sezóny
formou vzdálené komunikace.
• Na turnaji ZODM 2020 byli delegováni rozhodčí s licencí II. třídy z KV kraje,
ti podali velmi kvalitní výkony. Na tomto základě byli doporučeni ke studiu
licence I. Třídy (zájem projevil pouze Jakub Suchý).
• Kurz rozhodčích a předsezónní seminář se bude konat v plánovaném
termínu 29. - 30. 8. 2020.
• J. Kostourek předložil vyúčtování za vyslané delegáty k utkáním KLM č.
K0121 (Kostourek) a č. K0120 (Sentenský).
8. STK – R. Špírek
• R. Špírek informoval přítomné o ukončení soutěží v ročníku 2019/2020
rozhodnutím VV ČSLH v souvislosti s pandemií COVID–19.
• Vítězem základní části se stal tým HC Rebel město Nejdek, který obdrží
Putovní pohár pro vítěze KLM v KV kraji.
• Dne 10. 4. 2020 rozhodl Výkonný výbor ČSLH o přiznání práva účasti v
soutěži II. Liga ČR mimo jiné i klubu HC STADION CHEB, coby lépe
umístěnému účastníku finále play off ligy Karlovarského a Plzeňského
kraje.
• Soutěž KLM pro sezónu 2020/21 bude společná s týmy z Plzeňského kraje
s výhledem na dvě sezóny, přičemž první sezónu bude řídit Plzeňský kraj,
druhou Karlovarský kraj.
• Poháry a medaile pro první tři týmy Ligy mladších žáků „D“ sk. 6 a Ligy
starších žáků „B“ sk. 6 budou předány klubům, které zajistí vlastní předání.
• Přihlášky do soutěží v sezóně 2020/21 jsou rozeslány klubům s tím, že
termín podání je 22. 5. 2020.
9. Ostatní – diskuze
• J. Ryžuk informoval přítomné o pořádaní trenérského semináře na téma
Trénink mladého hokejisty s ohledem na jeho další sportovní vývoj.
Přednášejícím bude MUDr. Jiří DOSTAL. Požádal VV o spoluúčast na
odměně pro lektora ve výši 3.750,- Kč. VV hlasoval: PRO 6, PROTI 0,
ZDRŽEL SE 0.
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•

B. Píša na závěr poděkoval všem členům VV za odvedenou práci v celém
volebním období 2016-2020 v rámci svých komisí Karlovarského hokeje.

B. Píša poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání schůze Karlovarského KVV
ČSLH. Termín další schůze VV bude oznámen e-mailovou korespondencí po krajské
konferenci ČSLH.

Zapsal: Krutina Josef
Správnost potvrdil: Píša Bronislav
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