Zápis č.8/2018 ze schůze Exekutivy Jihomoravského krajského

svazu házené konané dne 24.10.2018

Číslo zápisu: 8 / 2018
Datum konání: 24. 10. 2018
Přítomni:Kupková, Levíček, Letev, Bauer, Pernický, Novotný - online komunikace
Omluven:
Host:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

a/ kontrola úkolů:
trvající úkoly z ……..:
U10:RB a AL zajistí skartovačku a společně skartují staré šanony z kanceláře JmKSH
U11:IK zpracuje systém sankcí při neplnění povinností pořadatelů
U19:KR vyzve všechny rozhodčí, aby VŽDY do zápisu uvedli všechny formy nesportovního
chování diváků a ostatních funkcionářů a bude tyto podněty předávat SK k sankcionování,
případně DK k zahájení disciplinárního řízení
U21:KM ve spolupráci s KR a sekretářem zpracuje Nový systém dotací pro miniházenou, kde se
bude odrážet zejména vzdálenost, kterou musí jednotlivé oddíly k turnajům urazit

-

-

b/ problematika Exekutivy: Antonín Levíček
-

Předseda seznámil exekutivu, že je již možné sledovat na webu hospodaření našeho kraje
od začátku roku. Přístup do systemu má předseda a hospodář.

c/ problematika trenérsko – metodické komise: Radim Pernický

-

Na zasedání Vzdělávací komise ČSH byl odsouhlasen návrh na změny, týkající se pořádání
krajských doškolovacích seminářů a trenérských licencí, odměňování lektorů a plateb
frekventantů, v souladu s ostatními sporty. Jakmile bude návrh schválen Exekutivou ČSH,
bude zveřejněn v zápise z jednání ČSH.

d/ problematika soutěžní komise: Milan Letev
- Podzimní část soutěží probíhá bez zásadních problémů, standardně probíhají dohody o
změnách termínů utkání.
- Ve dvou případech k dohodám nedošlo, v případě, že se oddíly nedohodnou, bude řešit SK
dle rozpisu soutěží, resp. v souladu se SŘH.
- DsK řešila případ udělení modré karty, tzn. vystavení disciplinárnímu řízení ZVD za urážky a
hrubé nesportovní chování vůči rozhodčím.
- SK obdržela informaci o údajném pokusu o ovlivnění utkání, kdy měl být domácímu družstvu
časoměřičem/zapisovatelem připsán jeden gól. Z předloženého záznamu to nebylo
jednoznačně prokazatelné, navíc hostující celek v utkání zvítězil, takže oficiální podnět
podán nebyl.
e/ problematika sekretáře JmKSH a finanční komise: Roman Bauer
f/ problematika komise rozhodčích: Jiří Novotný
g/problematika komise mládeže: Irena Kupková
-

Turnaj RHC dívky v Olomouci dne 19.10. Zúčastnilo se 13 děvčat. Další turnaj v jarní části.
Příprava kempu házenkářských nadějí na 8.11. v Bohunicích, dívky ročník 2004 a chlapci
2003
Kontrola na turnaji mini v Hustopečích a v Telnici po zavedení nového systému
Spolupořádání okresního kola O pohár ministra školství v házené ve dne 15.11.2018.
AŠSK - Brno, Tatran Bohunice, KM JmKSH
Zjistit stav dresů Jihomoravského kraje pro výběry chlapců a dívek na turnaje
1.11. specializovaný kemp brankářů pod vedením Mgr. Lenky Černé.Pozvánka byla poslána
na kluby a vyvěšena na stránkách JmKSH.
Turnaj v Lundu 26.12.- 30.12. pro starší žákyně a mladší žáky (výběry), příspěvek na
dopravu + dva rozhodčí z oblasti

Následující schůze Exekutivy JmKSH se uskuteční dne. 12.11.2018v 17:00 hod., Obřanská 13, Brno.

V Brně dne 24. 10. 2018

Zapsal: Ing. Roman Bauer

