Zápis č. 4/2020 ze zasedání Karlovarského KVV ČSLH
konaného dne 27. 10. 2020 v Karlových Varech
formou videokonference

Přítomni: Bronislav Píša, Jiří Ryžuk, Rostislav Špírek, Ladislav Veverka, Radek Škarda, Michal
Kostourek, Josef Krutina.
Omluveni: David Speierl.
Hosté: Robert Lanzendörfer, Jan Pater

PROGRAM:

1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 3/2020
2. Zpráva z PV – Krutina, Píša
3. KM – Ryžuk
• VTM 2020/21
4. DK – Veverka
5. TMK – Škarda
• Volba členů TMK
6. KR – Kostourek
• Systém vyúčtování RČH
• Delegace pomocných rozhodčích pro turnaj 5. tříd
7. STK – Špírek
8. Ostatní – diskuze
Vyúčtování přátelského utkání KX0500

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
B. Píša zahájil jednání schůze informoval o organizaci průběhu schůze.
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 3/2020
• Všechny úkoly splněny
2. Zpráva z PV
• Informace z PV ČSLH podal J. Krutina a B. Píša
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KVV potvrdil předložený návrh A. Vansy ze dne 14.10.2020 "Věcný záměr
úpravy řádů ČSLH ve vztahu k zařazování družstev do soutěží řízených
krajskými výkonnými výbory ČSLH" za předpokladu vynechání druhé
odrážky, kde se hovoří o povolené vzdálenosti do 20 km od „sousedního“
kraje.
KVV navrhuje pokračování LD, sk. A v "Nadstavbové části" a části "O
umístění". Všechny týmy ve skupině A mají odehráno minimálně 50%
utkání (3 týmy - 7 utkání, 3 týmy - 5 utkání, z celkového počtu 10 kol).
KVV vzal na vědomí statut PV ČSLH.

3. KM – Ryžuk
• J. Ryžuk informoval o programu VTM U14/U15 – čekáme na další program
po nouzovém stavu
4. DK – Veverka
• L. Veverka informoval o činnosti DK
5. TMK – Škarda
• R. Škarda doplnil členy TMK KVV: Tomáš Andrys, Zuzana Klejna Radostová
• KVV potvrdil volbou členy odborných komisí:
✓ STK – Kubelka, Šindlerová, Bystřický, Holý,
✓ DK – Kostourek, Holý
✓ TMK – Tomáš Andrys, Zuzana Klejna Radostová
✓ KR – Zubzanda, Lanzendörfer, Pastier L., Holý, Špaček
✓ MK – bez členů
✓ KM – Speierl, Mlejnek
• KVV hlasoval: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
• R. Škarda informoval o možnosti online výuky pro potřeby pořádání kurzu
pro trenéry, který by se měl konat v termínu 04-05/2020.
6. KR – Kostourek
• J. Krutina představil centrální systém vyplácení rozhodčích LH
✓ Rozhodčí budou vystavovat vyúčtování v systému RČH
✓ „Ekonom“ potvrdí správnost vyúčtování
✓ Systém provádí automatickou kontrolu vzdálenosti cestovného a výši
odměny dle Vnitřní směrnice č. 112
✓ 1 x za měsíc bude vyplacena odměna rozhodčím svazem
✓ 1 x za měsíc vystaví svaz fakturu klubům k úhradě
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✓ Manuál pro používání systému vznikne do 14 dní – p. Rachota
✓ Systém bude využívat Karlovarský hokej pro všechny soutěže od
1.1.2021
✓ Účtování cestovného je nutné zadávat přesně podle Google mapy
✓ Nelze vyplácet funkce v boxu, které nebyly delegovány.
KVV se zabýval požadavkem p. Rachoty ohledně delegování rozhodčích do
boxu k turnaji 5. tříd. KVV volí variant 2) klasik – tj. rozhodčí s přístupem
do malého zápisu vykoná smíšenou funkci zapisovatele a časoměřice. KVV
doporučuje navýšení odměny pro 1 delegovaného rozhodčího 220,- Kč za
jedno utkání.
Host R. Lanzendörfer vysvětloval problematiku práce zapisovatele, která
vesměs vycházela z neplnění povinností vedoucího družstva (včasné
potvrzení zápisu, podepsání zápisu PINem po utkání).
Host J. Pater se zmínil o výplatách funkcí v boxu rozhodčích, kteří nebyli
přítomni, případně delegováni. Tito rozhodčí nemají nárok na výplatu.
Vyúčtování musí odpovídat delegaci na utkání dle Vnitřní směrnice č. 112
ČSLH o minimálním povinném počtu rozhodčích podle soutěží.
Na základě nízkého počtu rozhodčích do boxu doporučil J. Krutina pořádat
semináře pro pomocné funkce vícekrát za rok.
Vyzvat kluby k výběru uchazečů o tyto pomocné funkce a pro ně zajistí
KKR individuální školení přímo na zimních stadionech – ÚKOL (Krutina).
Stížnost klubu HC STADION CHEB na vyúčtování odměny pro rozhodčí na
ledě v přátelském utkání KX0500 byla zamítnuta. Odůvodnění: V systému
zápasů byl uveden domácí tým HC STADION CHEB, bez označení B. Dle
Vnitřní směrnice č. 112 ČSLH se odměna za řízení přátelských utkání řídí
zařazením pořádajícího klubu v soutěži, tj. 2. Liga ČR.
Stížnost klubu HC STADION CHEB na vyúčtování odměny pro pomocné
rozhodčí v utkání 2. ligy ČR č. 2212. bude odpovězeno KKR Karlovarského
hokeje v nejbližších dnech.
KKR předloží na dalším jednání KVV nominační listinu rozhodčích pro
sezónu 2020/2021 – ÚKOL (Kostourek).
KKR doporučí KVV nominační listinu delegátů – ÚKOL (Kostourek).
M. Kostourek upozornil na povinnost pořádajícího klubu zajistit dvě šatny
pro rozhodčí. Informovat kluby – ÚKOL (Krutina).

7. STK – Špírek
• R. Špírek informoval přítomné o stavu soutěží po zákazu pořádání utkání
v souvislosti s vládním nařízením.
• Po známém termínu znovu obnovení soutěží bude rozhodnuto o jejich
dalším průběhu.
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8. Ostatní, různé
• R. Škarda poděkoval všem klubům za rychlou reakci při omlazení hráčů HC
Čerti Ostrov.
B. Píša poděkoval za účast a ukončil jednání videokonference Karlovarského KVV
ČSLH. Termín další schůze VV bude oznámen e-mailovou korespondencí.

Zapsal: Krutina Josef
Správnost potvrdil: Píša Bronislav
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