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 Z Á P I S č. 6 
 
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Bloch,   p. Horáček, , p. Fojt, JUDr. Žáček, Ing. Grim,  
p. Kleňha, Mgr.Pomahač, p. Najman 
Omluveni :  Mgr. Gandalovič, p. Hašek 
 
 
1. Turnaj tří krajských výběrů ročník 1998 (Vysočina a Jihočeši), který se uskuteční dne 
10.11. od  09,30 hod. na ZS Kobra Praha. Sekretář zajistil rozhodčí, pomocné funkce a 
zdravotní službu. Mimo rozpočet KSLH Praha zajistí pitný režim pro hráče.  
Po posledním utkání proběhne krátké zakončení s předáním pohárů za umístění a ceny pro 
nejlepší hráče turnaje. 
 
2. Dne 29.10. zasedala mimořádně DK KSLH Praha k dořešení nedohraného utkání č. 1020 
mezi družstvy TJ Slavoj Zbraslav – HC Kobra Praha B dne 13.10. na ZS Nikolajka. VV 
KSLH Praha obdržel z jednání závažnou informaci k udělení vyšších trestů, konkrétně hlavní 
rozhodčí utkání p. David Kratochvíl předložil dodatek, ve kterém vysvětlil chybu, která měla 
za následek rozhodnutí STK KSLH Praha o kontumaci utkání č. 1021 mezi družstvy  HC 
Kobra Praha B  - HC Lomnice nad Popelkou dne 20.10. na ZS Kobra Praha. V předloženém 
dodatku HR s politováním konstatuje, že v nastalém zmatku při bitce hráčů obou družstev 
došlo k záměně čísla 22 hráče za hráče č. 32, který se bitky nezúčastnil. Vzhledem k této 
skutečnosti předal tuto kauzu VV KSLH Praha zpět STK KSLH Praha k projednání.  
 
 3. Vzhledem k závadě na technice bylo nutno opravit nebo vyměnit PC sekretáře. Po 
konzultaci u odborníků byla zvolena, vzhledem z ekonomického hlediska, varianta výměny. 
Přeinstalování proběhlo v rámci výměny. Jedině hokejový statistický program musí provést 
pracovník MD soft Tábor. 
         
4. STK  
Při utkání č. 1030 mezi družstvy HC Kobra Praha – HC Roudnice dne 27.10. na ZS Kobra 
Praha požádal kapitán hostů o konfrontaci hráče domácích č. 16. Konfrontovaný hráč nebyl 
schopen prokázat totožnost řádným dokladem a ani jeho vzhled neodpovídal fotografii na 
registračním průkaze s identifikačním číslem 032441985. Na základě této skutečnosti 
rozhodla dle SDŘ čl. 409, 410b a 411/1d o kontumačním výsledku utkání 5 : 0 ve prospěch 
družstva HC Roudnice kterému se započítávají dva body.  
K dořešení se předává DK KSLH Praha.  
Dále STK KSLH Praha upozorňuje vedoucí družstev na včasné hlášení výsledků v KPPM 
v pondělí do 9,00 hod. viz. ( nesplnila HC Roudnice n/L a HC Lomnice n/Popelkou.) 
K dořešení se předává DK KSLH Praha.  
Dále STK KSLH Praha upozorňuje vedoucí družstev na správný formulář zápisu o utkání. 
Formulář zápisu o utkání kde je doplněno vyjádření vedoucích a trenérů o seznámení se 
směrnicí ČSLH č. 55“ Hra tělem a holí v žákovských kategoriích“. Tento formulář platí pouze 
pro utkání 6. a 5 třídy a pro mladší žáky. Pro ostatní zápasy platí formulář bez této kolonky. 
 
5. Předseda dozorčí rady KSLH Praha předložil průběžnou zprávu DR KSLH Praha. 



DR KSLH Praha projednala finanční závěrku zpracovanou za období 1. ledna až 30. září 
2012. DR KSLH Praha neshledala nedostatky a schvaluje hospodaření VV KSLH Praha. 
 
6. Doškolení trenérů lic. „B a C“ se uskuteční dne 21.11. na ZS Kobra Praha od 11,00 hod. do 
13,00 hod. Absolvování školení je povinné pro prodloužení platnosti licence. Poplatek za 
školení byl upřesněn na 200,- Kč. 
 
 
 Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  19.11.2012  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  


