Krajský svaz ledního hokeje
P R A HA

26.09.2011

Z Á P I S č. 62
Přítomni: Ing. Schiefner, p. David, p. Kleňha, Ing.Pešta, p. Horáček, JUDr. Žáček, a p. Holý,
Mgr. Gandalovič,
Omluveni: p.Jaroš, p. Novák, Mgr.Pomahač, p. Fojt , p. Bloch,
1. V rámci přípravy výběru roč. 1997 na Zimní olympiádu dětí a mládeže požádal člen
realizačního týmu p. Karel Holý VV KSLH Praha o zproštění z funkce z důvodu pracovního
zatížení zapojení u kategorie dospělých. Pan Holý navrhl VV KSLH Praha kooptovat do této
funkce p. Vladimíra Čiháka.
Předseda VV KSLH Praha poděkoval p. Holému za dosavadní práci s tím, že v případě
obnovení zájmu má dveře k pražskému hokeji otevřeny.
Pan Čihák bude pozván na jednání VV KSLH Praha dne 10.10.2011.
VV KSLH Praha obdržel pozvánku na jednání odboru mládeže Magistrátu Hl. města Prahy
k organizaci přípravy účasti na Zimní olympiádě dětí a mládeže. Po této poradě pražské kluby
obdrží informace.
2. Mgr. Gandalovič informoval o dokončení kurzu trenérů lic. „C“. Úspěšně dokončilo kurz
10 aspirantů, těm se zpracovávají TP. U dalších třech se čeká na dokončení, předpoklad je, že
celkově bude kurz ukončen do poloviny měsíce října.
3. Komise rozhodčích požádala o zajištění výkladového doplňku k pravidlům LH na období
2010 – 2014. Vzhledem k tomu, že tento doplněk není již na skladě ČSLH je jeho dotisk,
vzhledem k pořizovací ceně, složitý. Sekretář provede průzkum u ostatních krajů, zda není i u
nich zájem o dotisk. V případě objednávky 500 ks bude dotisk realizován.
4. Soutěže řízené KSLH Praha zahájily.
V soutěži mužů nebylo dohráno utkání č. 1001 mezi družstvy HC Hvězda Praha – HC
Olympik Praha pro nezpůsobilost hrací plochy /mlha/. Vzhledem k tomu, že utkání bylo
ukončenu v čase 44,32 za stavu 11 : 3, rozhodla STK KSLH Praha o zachování výsledku
dosaženého v čase ukončení utkání, bez dalšího řešení.

Příští zasedání VV KSLH Praha se koná v pondělí dne 10.10.2011 od 17,00 hod. v zasedací
místnosti č. 9 v budově PTU Pod Děkankou 82.
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