Krajský svaz ledního hokeje
P R A HA

22.10.2012

Z Á P I S č. 5
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Bloch, p. Horáček, p. Hašek, p. Fojt, JUDr. Žáček, Ing.
Grim, p. Kleňha,
Omluveni : Mgr. Gandalovič, Mgr.Pomahač , p. Najman,

1. Dne 22.10. proběhlo poslední soustředění hráčů pro výběr ročníku 1998 před listopadovým
turnajem. Trenéři zpracují, pro tento turnaj, nominační listinu. Hráči obdrží pozvánku na
turnaj tří krajských výběrů, který se uskuteční dne 10.11. od 09,30 hod. na ZS Kobra Praha.
Poháry za umístění a ceny pro nejlepší hráče turnaje sekretář převzal na sekretariátu ČSLH.
2. TMK předala, k vyřízení 10 trenérských průkazů lic.“C“. Sekretář zajistí ve spolupráci
s registračním oddělením ČSLH jejich výrobu a provede distribuci trenérům.
TMK dále informuje o povinném doškolovacím semináři trenérů lic. „B“ a „C“. Tento
seminář proběhne dne 21.11. od 11,00 do 13,00 na ZS Kobra Praha. Účastnický poplatek je
200,- Kč splatný na místě.
3. Předseda KR p. Horáček upozornil na včasné informování obsazovatele utkání rozhodčími,
při jakékoli změně jak času, tak termínu utkání.
Dále předseda KR požádal o projednání startu starších hráček v soutěži mladších žáků ročníku
2001/2002.
4. STK
STK projednala nedohrané utkání č. 1020 mezi družstvy TJ Slavoj Zbraslav – HC Kobra
Praha B dne 13.10. na ZS Nikolajka a rozhodla dle SDŘ čl. 410a ponechat výsledek dosažený
na hřišti.
K dořešení se předává DK KSLH Praha. Vzhledem k rozsahu případu je nutné, aby se
zasedání DK KSLH Praha dostavili vedoucí obou družstev a hlavní rozhodčí utkání p. David
Kratochvíl.
Zasedání proběhne dne 29.10. od 17,00 hod. na adrese sekretariátu KSLH Praha Hanusova
16 140 21 Praha 4 Pankrác.
Dále STK projednala neoprávněný start hráče Jana Šubrta v utkání č. 1021 mezi družstvy HC
Kobra Praha B - HC Lomnice nad Popelkou dne 20.10. na ZS Kobra Praha a rozhodla:
Vzhledem k tomu, že jmenovaný nastoupil neoprávněně po dvou trestech do konce utkání,
které obdržel v utkáních 1003 a 1020, kontumuje se utkání č. 1021 mezi družstvy HC Kobra
Praha B - HC Lomnice nad Popelkou 5 : 0 ve prospěch družstva HC Lomnice nad Popelkou a
zároveň se družstvu započítávají dva body.
K dořešení se předává DK KSLH Praha.
STK upozorňuje vedoucí družstev na plnění čl. 327 SDŘ a bodu 9 Směrnice platné pro
soutěže řízené KSLH Praha v sezoně 2012 – 2013.
KPPM
Č.u. 1017 HC Hvězda Praha neúplně vypl.zápis,nečitelná jména
HC Olympik některá jména nečitelná.
ŽL 6.tř č.u.6031 HC ČSOB poj.Pardubice neozn.ml.hráčka
K dořešení se předává DK KSLH Praha.

5. VV KSLH Praha projednal blížící se volební konferenci PTÚ a navrhuje JUDr. Jaroslava
Žáčka do VV PTU pro další volební období za KSLH Praha.
6. Pražské kluby hrající minihokej obdržely dalších sedm hokejových setů pro nejmenší
hráče. V současné době mají kluby kompletní vybavení, které zajišťuje možnost začít hrát
hokej i dětem s nižším finančním zajištěním rodiny.
Příští zasedání VV KSLH Praha se koná v pondělí dne 05.11.2012 od 17,00 hod. na
sekretariátu KSLH Praha. Praha 4, Hanusova 16, 140 21.
Ludvík Bloch
sekretář KSLH Praha

Ing. Vladimír Schiefner
předseda KSLH Praha

