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Z Á P I S č. 61 
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Bloch, p. Kleňha, Ing.Pešta, p. Horáček, JUDr. Žáček, 
p. Fojt a  p. Holý, 
Omluveni: p.Jaroš, p. Novák,  Mgr. Gandalovič, Mgr.Pomahač, 
 
1. Od 19.09.2011 začíná seminář pořádaný komisí rozhodčích KSLH Praha. Tohoto semináře 
se zúčastní zájemci kteří mají zájem se stát rozhodčími ledního hokeje. V případě dalšího 
zájmu z řad hráčů pražských klubů kontaktujte předsedu KR KSLH Praha p. Václava 
Horáčka, spojení je v adresáři rozpisu KSLH Praha na sezonu 2011/2012. 
 
2. VV KSLH Praha žádá sekretáře klubů o odpovědné a včasné hlášení utkání domácích 
utkání. Spojení na obsazovatele je v adresáři rozpisu KSLH Praha na sezonu 2011/2012. 
 
3. Dne 06.09.2011 proběhla schůze pražských rozhodčích ve Fantově kavárně na Hlavním 
nádraží Praha. Je politování hodné, že účast rozhodčích byla velmi malá. S připomínkami a 
poznatky  seznámil VV KSLH Praha p. Horáček.  
 
4. Pan Holý seznámil VV KSLH Praha se začátkem přípravy výběru ročníku 1997 na Zimní 
olympiádu dětí a mládeže. Při sestavování týmu se dostává realizační tým do velmi kritické 
situace vzhledem k tomu, že v olympijském turnaji mohou ve výběru kraje nastupovat pouze 
hráči s trvalým pobytem v Praze. Jako každou olympiádu navíc KSLH Praha pro magistrát 
Hl. m. Prahy zajišťuje účastníky rychlobruslařských disciplín a to jak chlapců tak dívek 
v kategoriích starší a mladší žáci. 
VV KSLH Praha tuto informaci bere na vědomí a bude realizační tým podporovat, sekretář 
zpracuje finanční rozpočet na zajištění akcí přípravy výběru. 
 
5. Dne 12.09.2011 se předseda zúčastnil zasedání PV ČSLH. N na tomto zasedání seznámil 
zástupce krajů Mgr. Studnička s podklady pro doškolení trenérů pro rozšíření lic. C na lic. C 
+ mládež. Další část zasedání se řešily připomínky ke změnám, které jsou pro sezonu 
2011/2012 v žákovských kategoriích.  
Sazebník odměn rozhodčích je přílohou tohoto zápisu. 
 
6. Informace registračního oddělení ČSLH: 
- registrační oddělení připomíná rozměry fotografií na registrační průkazy 3,5 x 4,5 cm /viz. 
Registrační řád/, jiný rozměr zadávací systém nepřijímá, 
- vzhledem k tomu, že se pomalu chýlí ke konci platnost registračních průkazů hráčů, kterým 
při výměně v roce 2007 nebylo 18 let, upozorňuje registrační oddělení ČSLH, že dnem 
skončení platnosti z budou registru automaticky vymazány fotografie, za prostou výměnu je 
úhrada 50,-Kč, při pohybu hráčů na hostování či přestupu proběhne výměna v rámci této akce 
a není zpoplatněna, datum u platnosti je měsíc/rok, s výměnou je možno začít od 01.05.2012.     
 
Příští zasedání  VV KSLH Praha se koná v pondělí dne  26.09.2011  od 17,00 hod. v zasedací 
místnosti  č. 9  v budově PTU Pod Děkankou 82. 
 
Ludvík Bloch                                                                                       Ing. Vladimír Schiefner 
sekretář KSLH Praha                                                                           předseda KSLH Praha      



 


