Z á p i s č.10
z jednání Exekutivy Jihomoravského krajského svazu házené dne 20.10.2014
Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, Lenka Kristová, Zdeněk Teller,
RNDr. Jiří Konicar
Omluveni : Bc. Jiří Obršlík
Hosté : Ladislav Kocáb

a/Problematika Exekutivy :
-

výzva k podání návrhů na slavnostní vyhlášení sportovců města Brna za rok 2014,
návrhy zasílat na adresu: kocar@galantbrno.cz, (Michal Kočař) do 07.11.2014,
podmínka pro nominaci: jednotlivci i oddíly musí být přímo z Brna
Slavnostní vyhlášení bude 11.12.2014 v hotelu Voroněž

b/Problematika soutěžní komise :
-

soutěže probíhají průběžně v souladu s rozpisem
disciplinární subkomise obdržela několik přestupků (za nedodržení ustanovení
o lékařských prohlídkách, za neupevněné branky, za disciplinární přestupky)

-

soutěžní komise řeší rovněž problém soupisky starších žákyň HK Hodonín, kde je
uvedena jedna mladší žákyně, HK Hodonín odmítá tuto hráčku ze soupisky
vyškrtnout, SK učiní rozhodnutí v souladu se soutěžním řádem

c/Problematika komise mládeže :
-

-

dne 15.10.2014 proběhl v hale Tatran Bohunice turnaj 6 škol pro žáky 7-9.tříd
pořádaný společně s ASŠK, kromě toho se zde zúčastnili zástupci dalších 10 škol,
kteří byli proškoleni na pořádání školních lig/4+1/, na tuto akci byla odsouhlasena
částka 1124,-Kč na úhradu odměn pro rozhodčí., dále Tatran Bohunice zašle fakturu
na úhradu nájmu za sportovní halu
do soutěží školních lig se přihlásilo dalších 6 škol + 2 sportovní kroužky (Jehnice
a Campus), soutěže školních se uskutečnily v Újezdě u Brna, v Juliánově, v Kuřimi,
v Bohunicích a ve Strážnici, vzniklé náklady : Juliánov 549 Kč, Kuřim 520 Kč,
Bohunice 440 Kč, Strážnice 200 Kč

www.jmksh.chf.cz

-

mimo turnaje školních lig organizují HK Ivančice, TJ Sokol Měnín, TJ Sokol Újezd
u Brna, Tatran Bohunice a SK Kuřim tzv.“Superligu“ 4+1, která je výhradně určena
jen pro dívky, uskuteční se celkem 6 turnajů, na tuto akci byla na úhradu rozhodčích
odsouhlasena částka 600,-Kč.

Příští schůze Exekutivy JmKSH se bude konat v pondělí 24.11.2014 v 16:00 hod. v restauraci
Vegas Club.

Zapsal: RNDr. Jiří Konicar
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