Z á p i s č.4
z jednání Exekutivy Jihomoravského krajského svazu házené dne 13.04.2015
Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, Lenka Kristová, Bc. Jiří Obršlík,
Zdeněk Teller
Hosté: Ladislav Kocáb

a/Problematika Exekutivy :
-

jednání o podmínkách zřízení RHC v Jihomoravském kraji se uskuteční na ČSH
v Praze dne 20.04.2015, JmKSH bude zastupovat Ing. Antonín Levíček

b/Problematika soutěžní komise :
-

jarní část krajských soutěží probíhá zatím hladce, dle rozpisu soutěží

-

Ing. Milan Letev podal zprávu o jednání krajských předsedů soutěžních komisí se
zástupci vedení ČSH ze dne 01.04.2015 v Praze, předmětem diskuse bylo hlavně
uspořádání dorosteneckých soutěží (2.lig dorostenců), počty družstev a jejich řízení, tato
problematika bude řešena znovu v červnu po uzavření přihlášek do soutěží

-

Házenkářský desetiboj chlapců - dne 21.03.2015 se mělo uskutečnit regionální kolo
za účasti 4 družstev z krajů Zlín a jižní Moravy, soutěž byla připravena v Ivančicích, ale
nemohla se uskutečnit, protože komise rozhodčích nebyla schopna delegovat žádného
rozhodčího, účastníkům soutěže byla tato skutečnost včas oznámena, kdo postoupí
z uvedených 4 družstev do celostátního finále není rozhodnuto, (musí o tom rozhodnout
SK ČSH), pro HK Ivančice vznikly náklady, které nemá kdo uhradit, opět by měl
rozhodnout ČSH, soutěžní komisi JmKSH se ukládá spojit se s SK ČSH a vzniklou
situaci řešit

c/Problematika komise mládeže :
-

Novinářský kalamář - v rámci regionálního kola se uskuteční turnaje v Ivančicích
(2 družstva dívek, 2 družstva chlapců a v Brně 4 družstva chlapců), do krajského kola
přímo postupují dále ZŠ Újezd u Brna (chlapci) a ZŠ Velká nad Veličkou (dívky),
krajské finále se uskuteční 04.05. nebo 11.05.2015 v Brně - Bohunicích

-

soutěže miniházené - v období 15.03.-10.04.2015 se uskutečnily 3 turnaje mini,
pořadatelé obdrží příslušné odměny ihned po předložení vyúčtování

www.jmksh.chf.cz

d/Problematika Finanční komise :
-

RNDr. Jiří Konicar upozornil na nutnost vyčerpání finančních prostředku určených
na přípravu družstev na Olympiádu mládeže do konce května, je třeba pro obě družstva
vypracovat rozpočet s určením obsahu čerpání a také termínu fakturace, pozdně dodané
doklady nebudou ekonomkou KO ČUS přijaty a peníze propadnou

-

TJ Sokol Telnice požádal o poskytnutí příspěvku na náklady vzniklé při turnaji mladších
žáků, bylo odsouhlaseno přispět částkou 3500,-Kč

d/Problematika Komise rozvoje :
-

Bc. Jiří Obršlík podal zprávu o startu výběru JmKSH chlapců na turnaji “Prague
Handball Cup 2015“, družstvo postoupilo do osmifinále, start družstva na turnaji splnil
očekávání, finanční prostředky poskytnuté Jihomoravským krajem na přípravu
a sportovní vybavení družstev, které budou reprezentovat na Olympiádě mládeže v Plzni
využije družstvo chlapců zejména na nákup dresů

Příští schůze Exekutivy JmKSH se bude konat v pondělí 11.05.2015 v 16:00 hod. v restauraci
Vegas Club.

Zapsal: RNDr. Jiří Konicar

www.jmksh.chf.cz

