č. 43/2014
Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH,
komise ženského hokeje ČSLH
Praha
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

20.5.2014 13:15
Petr Wadowski, Karel Manhart, Roman Kosina, Rosťa Walica
Karel Hornický,
Karel Jankovič, Martin Loukota, Jaromír Dlouhý, Jiří Vozák

Program
1) - Kontrola úkolů
2) - Účast MHK Martin v lize žen
3) - Herní systém 2014/2015 resp. 2014/2017
4) - Návrh přípravy reprezentací, návrh rozpočtu
5) - Shromáždění ALKŽH, úkoly
6) - Transfery
7) - Různé dle potřeby
1) Kontrola úkolů
Úkol 41-02 – viz bod 4
Úkol 41-03 – viz bod 4
2) Účast MHK Martin v lize žen – proti startu družstva v soutěži nemáme námitek, bylo by zařazeno
do divize B. Souhlas s jeho startem je od všech účastníků divize B. Startovné by bylo navýšeno o
kompenzaci klubům za zvýšené náklady s dopravou do Martina. Podmínkou startu je souhlas VV
ČSLH. Písemný souhlas VV SZĹH bude v první polovině července zaslán přímo GS ČSLH M. Urbanovi.
Pokud bude udělen souhlas VV ČSLH (jednání 13.8.2014), družstvo MHK Martin zašle vyplněnou
přihlášku a do 5 dnů zaplatí startovné ve výši 1000,- EUR. Součástí přihlášky bude prohlášení, že
odehrají základní část soutěže a budou hrát podle SDŘ ČSLH a technických podmínek ligy žen.
Startovat budou na soupisku potvrzenou SZĹH. V rozpise by místo volno bylo MHK Martin.
3) Herní systém 2014/2015 resp. 2014/2017
- Rozpis soutěže je již připraven, byly zohledněny akce všech třech reprezentací. Upozorňujeme, že
soustředění U18 v termínech 18.10., 22.11. a 6.12.2014 budou končit v sobotu v poledne. Proto
by oddíly, které budou mít děvčata v reprezentaci, měly svá utkání odehrát v neděli. Konečná
verze rozpisu musí být předána do 10.7.2014 Kateřině Tkadlecové a bude součástí Rozpisu
soutěží ČSLH 2014/2015.
4) Návrh přípravy reprezentací, návrh rozpočtu
- Karel Jankovič informoval, že ženský hokej byl zařazen pod sportovní úsek ČSLH. Návrh rozpočtu
a akcí reprezentací zpracoval Martin Loukota a byl odsouhlasen ČSLH. Rozpočet pro repre žen ve
výši 2,9 mil., U18 ve výši 1,7 mil. a U15 ve výši 0,5 mil.
- Realizační týmy a program reprezentací v přílohách 1 a 2 zápisu.
5)

Úkoly ze shromáždění ALKŽH
Nutné přepracovat zakládající listinu ALKŽH, případně vnitřní řád podle nového občanského
zákoníku. Možno využít právníka ČSLH
Úkol 43-01 – Konzultovat s právníkem ČSLH přepracování uvedených listin
Odpovědnost: Manhart, Kosina – termín do 8.8.2014
-

6) Transfery – nás IIHF informovala o tom, že zrušila odpuštění poplatků s transfery. Zároveň členské
federace požádala, aby samy mezi sebou si poplatky odpouštěly.
Platba za vyřízení mezinárodní transferkarty se počítá následovně:
300 CHF – IIHF za transferkartu „formulář“
500 CHF – členská federace za uvolnění transferkarty tzn. potvrzení transferu
100 CHF – za Expedited Approval tzn. zaregistrování emailu / faxu na který hráčka může hrát
Pokud se jedná o příchozí hráčky do ČR a federace ze které hráčka odchází, odpustí poplatek 500CHF
s transferem, bude transferkarta stát buď 300 CHF anebo ve zrychleném režimu 400 CHF.
Nezrychlená režim znamená, že originální formulář transferkarty podepíše hráčka, federace, ze které
hráčka odchází, nová federace, kde hráčka chce hrát a IIHF kartu zaregistruje.

Ze zkušeností toto trvá měsíc!
Martin Loukota doporučuje vyřizovat transfery v červenci. Pak to již bude dražší.
7) Různé
A) – Zimní Univerziáda bude v únoru 2015. ČSLH by přihlásilo družstvo žen. Podmínkou účasti
děvčat je denní studium VŠ v ČR nebo v zahraničí. Proto žádáme všechny oddíly nahlásit
Martinovi Loukotovi všechna děvčata, která splňují kritéria.
B) Změna pravidel LH – Kongres IIHF v Minsku rozhodl, že od nové sezony dochází ke
změnám např. posunutí modrých čar, zakázané uvolnění.
C) Rosťa Walica informoval, že v současné době probíhají jednání se sponzorem o podpoře
ženského hokeje. Rozsah a výše příspěvku zatím nejsou dojednány.

Petr Wadowski
Jednání ukončeno v 16:45
Příští jednání v Litoměřicích při společném campu reprezentací (8.-10.8.2014)
Datum a hodina bude upřesněna v pozvánce.

