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           P R A HA       

 
 

 Z Á P I S č. 3 
 
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Kleňha, p. Bloch, Mgr. Gandalovič,  p. Najman,  
p. Hašek a p. Fojt. 
Omluveni: JUDr. Žáček, Ing. Grim, Mgr.Pomahač p. Horáček, 
Host: Ing. Orság 
 
1.  Informace ze zasedání PV ČSLH ze dne 12.09: 
 - p. Brabenec informoval o podávání žádostí o dotace MŠMT z programu IV- údržba a 
provoz sportovních zařízení. KVV ČSLH prověří, zda víceoborové TJ žádají prostřednictvím 
ČSTV. 
O rozdělení dotace ČSLH na zajištění kancelářských prostor a služeb s nimi spojených pro 
KVV a OS ČSLH  
rozhoduje příslušný KVV ČSLH v souladu s pokyny ekonomického úseku ČSLH. 
- PV ČSLH bere na vědomí vnitřní směrnice ČSLH: 
Statut KVV ČSLH, Členství ve volených orgánech ČSLH, Licence rozhodčích, Povinnosti a 
odměňování rozhodčích, Odměny a náhrady delegátů a instruktorů, Povinnosti pořádajícího 
klubu při zajištění zdravotní služby, Domácí ustanovení k Pravidlům LH pro hru tělem. 
Všechny směrnice předají sekretáři obratem do hnutí. 
a) S.Lener upozornil na dodržování směrnice č.55 „Domácí ustanovení k Pravidlům ledního 
hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích“. KVV ČSLH obdrží elektronicky 
materiál, který budou prezentovat na svých webových stránkách a při seminářích rozhodčích a 
trenérů.  
b) PV ČSLH žádá o upřesnění směrnice č.56 „povinnosti pořádajícího klubu při zajištění 
zdravotní služby“ a to tak, aby bylo zřejmé, že ostatními utkáními jsou i utkání řízená KVV 
ČSLH. 
c) dle směrnice č. 61 upravující členství ve volených orgánech ČSLH provedou KVV ČSLH 
kooptaci za zvoleného sekretáře.  
 
Minihokej: 
S.Lener zdůraznil dodržování pravidel při utkáních v minihokeji. V případě, že družstvo 
nebude označeno rozlišovacími páskami a nebude k dispozici odlehčený puk, nezahájí 
rozhodčí utkání. Porušení pravidel bude řešit disciplinární komise řídícího krajského svazu. 
Kontrolu dodržování provádí řídící KVV ČSLH. 
  
Výběry r. 98 a 99: 
 p. Studnička upřesnil technické normy Výběrů r. 99 a 98: 
- startovné 300,-Kč/hráče (22x) bude vybráno i v případě, že KVV ČSLH bude mít sponzora 
akce. Částka 6.600,- Kč za družstvo bude vždy předána pořadateli turnaje před jeho 
zahájením. 
- do Výběrů krajů r. 98 a  r. 99 jsou nominováni hráči podle klubové příslušnosti ke kraji. 
Pouze v sudém roce, kdy se koná zimní olympiáda dětí a mládeže jsou nominováni hráči U15 
podle bydliště v příslušném kraji. 
- ve všech turnajích, kromě republikového turnaje U15 (nebo ZODM) nesmí být ve výběru             
nominováni mladší hráči 
- utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Pomocné funkce 4x (časomíra,tresty, zapisovatel,  



hlasatel) 
- udělování trestů – MT – 1 min., VT – 3 min., OT – 7 min. 
- hodnocení hráčů trenérem na předepsaném formuláři bude předáno sportovnímu úseku 
ČSLH  následující pracovní den 
- pořadatel turnaje předá výsledky a statistiky následující pracovní den sportovnímu úseku 
ČSLH 
- Sportovní úsek ČSLH doporučuje v rámci možností pořádat 1. turnaj r. 98 dne 10.11.2012.  
(11.11.2012 se hraje 12. kolo LMD). V případě shody hracího kola s turnajem PV ČSLH 
doporučuje  krajským STK vyhovět žádostem o přeložení utkání. 

 
Neoprávněné starty v žákovských soutěžích řízených KVV ČSLH řeší při prvním přestupku 
DK řídícího KVV. Při dalším neoprávněném startu bude oddílu uložena pokuta ve výši dotace 
na trenéra SpS  (10.000,- Kč /družstvo v souladu s SDŘ LH). Pokuta zůstává řídícímu KVV 
ČSLH. 
Počet pomocných funkcí při utkáních ELMD a LMD 4 osoby: časomíra, trestoměřič, 
zapisovatel a hlasatel. 
PV ČSLH schválil konečnou podobu „Zápisu o utkání“ pro minihokej a žákovské soutěže. 
Sekretáři KVV ČSLH provedou distribuci do klubů. 
 
2. Průkazy nových rozhodčích III. třídy byly rozhodčím předány.  
 
3. První výběru ročníku 1998 se uskutečnila dne 17.09. na ZS Kobra Praha od 11,00 – 12,30 
hod. Akce se zúčastnilo 30 hráčů a 4 brankařů. Nedostavili se hráči Slavoje Zbraslav. 
Obdobná akce se uskuteční dne 01.10. na ZS Kobra Praha od 11,00 – 12,30 hod. pro ročník 
1999. 
Sekretář zpracoval vyrovnaný rozpočet na turnaj výběru ročníku 1998 který se uskuteční dne 
10.11. na ZS Kobra Praha. 
Turnaj výběru ročníku 1999 proběhne dne 11.11. na ZS ve Slaném. 
  
4. TMK spolu s p. Studničkou a sekretářem KSLH Praha připraví doškolení trenérů lic. B a C. 
Předpokládaný termín je v druhé polovině listopadu po reprezentační přestávce. Kluby budou 
o tomto termínu s předstihem informovány. Tyto informace budou zároveň zveřejněny na 
www.kslhpraha.webnode.cz. Přihlášky je možno již nyní zasílat na sekretariát KSLH Praha. 
Účastnický poplatek za doškolení je stanoven na 300,- Kč.      
 
5. Vedení ZS Nikolajka požádalo o zveřejnění nabídky práce časoměřiče hokejových zápasů. 
Bližší informace podá p. Miloslav Hájek tlf. 603 219 715. 
 
6. Informace STK: 
- dne 22.09. zahájil KPPM, všechna utkání byla odehrána. Zatím přišla, od týmů, kladná 
odezva. 
V žákovských soutěžích jsou odehrána 4 kola, opět se od začátku objevují chyby v zápisech o 
utkání a tyto zápisy nejsou jednotné (v příloze je správný, upravený zápis pro žáky).   
ŽL 8.tř. 
Č.u.8001 Liberec – neozn.ml.hráči. Kolín -8001, 8007 neozn.ml.hráči. 
Č.u.8005 KL Hr.Králové neozn.ml.hráči. 
ŽL 6.tř. 
Č.u.6001 Liberec – Kolín  domácí hráč Křepelka  5+ OK hrubost 
Č.u.6010 M.Boleslav, SC Kolín neozn.ml.hráči. 
Č.u.6006 M.Boleslav neozn.ml.hráči. 



Č.u. 6007 SC Kolín – Pardubice pozdní začátek ,pozdní předání zápisu 20.min. 
Předává se k dořešení DK. 
STK upozorňuje vedoucí všech družstev na hlášení výsledků utkání nejpozději v pondělí 
do 9,00 hod. Hlásí oba soupeři! 
 
 
 Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  08.10.2012  od 17,00 hod. na 
sekretariátu KSLH Praha. Praha 4, Hanusova 16, 140 21. 
 
Ludvík Bloch                                                                                       Ing. Vladimír Schiefner 
sekretář KSLH Praha                                                                           předseda KSLH Praha  


