č.35/2013
Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH,
komise ženského hokeje ČSLH
Praha
4.9.2013 13:00
Přítomni: Petr Wadowski, Karel Manhart, Karel Hornický, Libor Navrátil, Zbyněk Pour,
Omluven :
Hosté : Karel Jankovič, Václav Roztočil, Josef Solnička, Vladimír Václavík, Jaromír Dlouhý, sl. Nevelöšová,
Program
1) - Kontrola úkolů
2) - Liga žen 2013/2014
3) – Zpráva z přípravy reprezentací
4) – Víkend dívčího hokeje 2013
5) - další dle potřeby
1) Kontrola úkolů
Úkol 34-01 – Svolat trenérsko-metodickou komisi
Odpovědnost: Manhart splněno TMK se konala
Úkol 34-02 – Na oddíly rozeslat rozpis a vzor soupisek s přílohou
Odpovědnost: Wadowski splněno, mail odeslán 11.7.2013 v 18:44
2) Liga žen 2013/2014
- Soupisky a kopie registrací dosud nezaslalo p. Dlouhému 8 oddílů. Je nutné neprodleně splnit.
- Začátek soutěže – je u každé divize prvním utkáním dle rozpisu.
- Doporučení oddílům – zkontrolovat údaje na reg. průkazech. Objevují se chyby, např. chybějící
písmenko ve jménu, přehozené příjmení a jméno, u mladších konec platnosti registrace v průběhu
soutěže.
- Rozpis ligy žen je zveřejněn na stránkách libereckého kraje i ČSLH. Technické normy na stránkách
ČSLH.
3) Zpráva z přípravy reprezentací
- Karel Jankovič
- podal vysvětlení k provedeným změnám v realizačních týmech reprezentací.
Manhart bude mít funkci koordinátora činností všech reprezentací a bude zodpovědný za přípravu na
Olympiádu 2018. Do příští KŽH nutno dořešit náplň a zařazení.
Úkol 35-01 – Dořešit náplň a zařazení
Odpovědnost: Wadowski
Termín :
8.10.2013
- Zbyněk Pour
– Trenéři U15 Walla a Kosina podali přihlášku ke studiu trenérské licence „B“. Do
připravovaného běhu nebyli přijati. KŽH doporučuje přijetí do dalšího běhu. S pořádajícím projedná Manhart
Úkol 35-02 – Projednat přijetí trenérů do kurzu
Odpovědnost: Manhart
Termín :
8.10.2013
- Manhart, Vozák – podali zprávu z TMK,
- příprava reprezentací
- testování hráček A a U18 bude při každém campu. Testy jsou od dorostu, drobně
upravené. Do budoucna se uvažuje i rozšíření pro U15. Jednotlivé testy budou
k nahlédnutí na serveru CSLH v záložce ženy.
- během utkání s družstvem Ruska bylo dohodnuto pokračování spolupráce i
v dalších letech, ale v pozdějším termínu.
- na základě výsledků testů dostala děvčata individuelní plán přípravy, kterou
průběžně kontroluje hl. trenér Vozák.
4) Víkend dívčího hokeje 2013
- Po diskusi bylo dohodnuto, že letos by bylo dobré Víkend zorganizovat v Karviné. Zástupce oddílu
souhlasil
Úkol 35-03 – Zorganizovat Víkend dívčího hokeje
Odpovědnost: Navrátil
Termín :
12.11.2013, zpráva průběžně

5)

A) Smlouva s agenturou Machimport, Sl. Nevelöšová - platby za čtvrté období byly již odeslány
oddílům, které zaslaly fotodokumentaci. Ostatní budou realizovány neprodleně po dodání požadovaných
fotografií. Informace doplnil Libor Navrátil, že sponzoring pro další rok je v jednání. Výsledek by mohl
být znám v příštím týdnu.

B) Starty v nižších kategoriích – Karel Jankovič - letos došlo k reorganizaci mládežnických soutěží.
Tím nastal problém se startem dívek podle § 217 SDŘ. Sloučením ročníků není možné zařazením dívek do
nižší kategorie dodržet „start v chlapeckých soutěžích až o dva ročníky níže“. Pro letošní rok bude start
umožněn na základě výjimky udělené VV ČSLH, podmíněné doporučením KŽH.
KŽH doporučuje udělení výjimky hráčkám : Pátková, Smetková, Veselá, Neissová, Holá, Zechovská,
Bartošová, Svatošová
C) Libor Navrátil upozornil na skutečnost, že v deníku Sport mají být zveřejňovány výsledky hokejových
utkání všech kategorií mužů. Zapomnělo se na ženy. Karel Jankovič upřesnil informaci, že jednání mezi ČSLH
a deníkem v současné době probíhají. Ještě nejsou ukončeny.
D) Libor Navrátil sdělil, že má zájemce o internetové přenosy z MS žen v Přerově. Podle informace Karla
Jankoviče bude na příštím jednání VV ČSLH jmenován organizační výbor, kterému zájemce předá. Bude
pravděpodobně vypsáno výběrové řízení.
E) Václav Roztočil navrhl, pozvat na MS žen do Přerova bývalé funkcionáře, kteří se zasloužili o ženský
hokej v ČR. Nutné projednat s organizačním výborem MS.
Úkol 35-04 – Projednat s organizačním výborem finanční a organizační možnosti
Odpovědnost: Wadowski
Termín :
15.11.2013
F) Karel Hornický – byl vznesen požadavek sjednotit datum v technických podmínkách ligy žen v čl. 15 a
16b. Vzhledem k tomu, že technické normy jsou součástí ROZPISU soutěží ČSLH, které jsou již v tisku a od
1.9.2013 zveřejněny na serveru ČSLH, nelze již změnit.

Jednání ukončeno v 16:15
Příští jednání v úterý 8.10.2013 ve 13 hod

Petr Wadowski

