Zápis č. 5/2017 ze schůze Exekutivy Jihomoravského krajského svazu házené
konané dne 12.6.2017
Přítomni: pp. Levíček, Letev, Bauer
Omluveni: sl. Kupková, pp. Novotný, Pernický
a/kontrola úkolů:
trvající úkoly z 3.6.2016:
- U2 – s ČSH jednáno o podúčtu pro JmKSH

-

-

-

trvající úkoly z 18.4.2016 a pozdější:
U9 - návrh tematických článků o jednotlivých klubech v oblasti – prezentace + 8 otázek –
Z: všichni
T: 10.9.2017
U23 - odvézt nadbytečné šanony do sběru
Z: Bauer
T: 15.5.2017
Problémy s výběrem JmKSH chlapců - řada chlapců se po předchozích zkušenostech bohužel
nechce výběrů zúčastnit, proto p. Semerád ve spolupráci s KM a TMK osloví všechna družstva
a vysvětlí trenérům aktuální systém, důvody proč mají chlapci reprezentovat atd.
U44: předložit Exekutivě seznam oddílů, které odmítají spolupracovat
Z: Semerád
T: 17.4.2017
U46: Předložit Exekutivě návrh nákladu přípravy ON chlapci pro sezónu 2017/18
Z: Semerád
T: 31.5.2017
U63: TMK požádala Komisi mládeže o sepsání cca 30 příkladů pohybových her pro děti,
včetně pravidel a detailního popisu konání hry
Z: Kupková
T: 12.6.2017
p. Novotný informoval Exekutivu o již probíhajících pozorováních ml. rozhodčích,
U66: výstupy sumarizuje a přednese na dalším jednání Z: Novotný
T: trvá

splněné úkoly:
U55: Provést nasazení rozhodčích jednotlivých utkání ODM Z: Novotný, Hanák T: 12.6.2017
U58: nakoupit poháry a medaile pro žákovské kateg. Z: Letev
T: 12.6.2017
STK by měla být průběžně informována o činnosti Disciplinární subkomise
- U59: Zasílat všechna rozhodnutí Ds JmKSH také na email předsedy STK mletev@gmail.cz
Z: Musil (na vědomí)
T: průběžně
-

b/problematika Exekutivy: Antonín Levíček
- Provedeno nasazení rozhodčích na utkání ODM,
- Probíhají přípravy na ODM, organizační zajištění, spolupráce jednotlivých členů týmu,
zajištění spolukomentátora ČT na přímý přenos 2 utkání v termínu 27.6.2017 (Roman Bauer)

c/problematika soutěžní komise: Milan Letev
- Zápasy soutěžního ročníku 2016/17 dohrány,
- Proběhlo/proběhne předání pohárů a medailí družstvům na 1. - 3. místech,
- Od oddílů byly obdrženy přihlášky do soutěží pro ročník 2017/18. Po jejich zpracování, a na
základě diskuze v rámci společné schůze KM a SK budou určeny systémy soutěží 2017/18.

-

KM a SK uspořádali společnou schůzi se zástupci oddílů (15.6.) k projednání změn
v kategoriích mini, ml. a st. žactva.

d/problematika trenérsko – metodické komise: Radim Pernický
- V termínu 2. – 11.6. 2017 proběhlo Školení trenérů licence „C“

e/problematika sekretáře JmKSH a finanční komise: Roman Bauer
f/problematika komise rozhodčích: Jiří Novotný
g/problematika komise mládeže: Irena Kupková

Následující schůze Exekutivy JmKSH se uskuteční dne 10.07.2017 v 17:00 hod. v kanceláři JmKSH,
Vídeňská 9, Brno.

V Brně dne 12.6.2017

Zapsal: Ing. Roman Bauer

