Z á p i s č.6
z jednání Exekutivy Jihomoravského krajského svazu házené dne 16.06.2014
Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, Lenka Kristová, Zdeněk Teller,
RNDr. Jiří Konicar, Bc. Jiří Obršlík
Hosté : Ladislav Kocáb, Michal Hanák

a/Problematika Exekutivy :
-

Ing. Antonín Levíček podal zprávu o výsledcích Rady ČSH konané dne 13.06.2014
v Brně, byl odsouhlasen návrh úpravy legislativních předpisů ČSH (zdravotní
prohlídky hráčů, hostování hráčů - budou povoleni max. 3 hráči v jednom utkání),
za správnost provedených lékařských prohlídek bude odpovídat oddíl

-

dále byla podána informace o stavu finančního zajištění ČSH v r.2014 a o podmínkách
jeho čerpání

-

dne 19.06.2014 se dožívá dlouholetý rozhodčí a funkcionář ČSH pan Jiří Bubeníček
70 let, gratulaci JmKSH zašle RNDr. Jiří Konicar, věcný dar zajistí a předá Zdeněk
Teller

b/Problematika soutěžní komise :
-

všechny soutěže v soutěžním ročníku 2013/14 v Jihomoravském kraji byly ukončeny,
vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

Jihomoravská liga muži

-

Tatran Bohunice “B“

Jihomoravská liga starší žáci

-

HK Ivančice

Jihomoravská liga mladší žáci

-

TJ Sokol Újezd u Brna

Jihomoravská liga starší žákyně

-

HK Ivančice

Jihomoravská liga mladší žákyně

-

HK Ivančice

-

termín podání přihlášek do soutěžního ročníku 2014/15 byl 06.červen 2014, protože
nejsou dosud dořešeny sestupy ze soutěží ČSH bude struktura soutěžního ročníku
2014/15 oznámena na příští schůzi E JmKSH

www.jmksh.chf.cz

c/Problematika komise mládeže :

-

byla podána zpráva o schůzce trenérů soutěží miniházené, byla projednána
a odsouhlasena úprava pravidel miniházené za účelem jejich zjednodušení, dále bylo
rozhodnuto, že každý oddíl, který hraje miniházenou musí mít svého garanta
a nejméně 3 rozhodčí vyškolené pro rozhodování soutěží mini, bude třeba upevnit
disciplinu při pořádání turnajů miniházené, řádné a včasné zasílání hlášenek na
turnaje, dostavování se k turnajům a omluvy jen výjimečné ve zdůvodněných
případech, přítomnost garantů a rozhodčích na utkáních, neplnění těchto podmínek
bude postihováno pokutami, Lenka Kristová připraví v tomto smyslu přesné pokyny,
které budou zveřejněny na webových stránkách JmKSH a rovněž uvedeny v “Rozpisu
soutěží JmKSH“ pro ročník 2014/15

-

školení rozhodčích miniházené a garantů se bude konat dne 06.09.2014 v zasedací
místnosti na Vídeňské ulici v Brně
l3:00-15:00 hod garanti, rozhodčí mini
15:00-18:00 hod trenéři mini

-

je třeba oddíly upozornit, že účast na této akci je povinná, oddíly, které se nedostaví,
nebudou mít nárok na čerpání finančních prostředků z rozpočtu JmKSH

-

trenéru výběrového družstva chlapců Jihomoravského kraje Jiřímu Obršlíkovi se
ukládá provést výběr hráčů a navrhnout program jejich přípravy do konce r.2014

-

byla projednána žádost HK Ivančice o příspěvek na dopravu a za reprezentaci při
účasti starších žáků a žaček na finálových turnajích mistrovství ČR, po diskusi bylo
schváleno poskytnout dotaci ve výši 10 tis.Kč, současně byla přiznána dotace 5 tis.Kč
SKH Velké nad Veličkou za účast na 4 kolech Žákovské ligy žaček

d/Problematika finanční komise :
-

byl podán rámcový přehled o hospodaření JmKSH za l.pololetí 2014

-

vzhledem k tomu, že není k dispozici přehled uhrazených pokut oddílů i rozhodčích
za 2.pololetí 2014 ukládá se RNDr. Jiřímu Konicarovi zjistit na ČSH aktuální stav
a podat zprávu na příští schůzi

Příští schůze Exekutivy JmKSH se bude konat v pondělí 30.06.2014 v 16:00 hod. v restauraci
Vegas Club.
Zapsal: RNDr. Jiří Konicar

www.jmksh.chf.cz

