Zápis č. 33
ze zasedání KVV ČSLH Libereckého kraje, konaného dne 11. října 2018
Přítomni:

Ing. Petr Beran, Roman Jech, Vojtěch Fiala, Mgr. Jiří Bermann, Lubomír Gergely, Karel Hornický

Hosté:

Vladimír Jágr – předseda DR KVV ČSLH Libereckého kraje, Jaroslav Pacholík – člen STK KVV
Libereckého kraje, Milan Jůza – člen DR ČSLH Libereckého kraje,

Omluveni:

Josef Helebrant,, Libor Šlechta, František Richtr – člen DR KVV Libereckého kraje

Program zasedání:
1. Kontrola zápisu č.32
2. Informace o stavu závazků a pohledávek KVV ČSLH Libereckého kraje
3. Zprávy z ČSLH, PV ČSLH, KM ČSLH
4. Informace STK k soutěžím 2018 - 2019
5. Zprávy předsedů komisí KVV
6. Různé
1. Kontrola zápisu č.32 ze zasedání KVV ČSLH Libereckého kraje
Úkoly ze schůze KVV splněny
Liberecký KVV ČSLH schválil zápis č.32 ze zasedání KVV.
2. Informace o stavu závazků a pohledávek ke dni 11.10.2018
Platby ze sezóny 2017-2018 zaplaceny, ještě přicházejí platby od rozhodčích, platby na činnost, startovné a
jiné, nezaplacené pokuty z klubů jiných krajů řeší sekretář s ostatními zástupci daných krajů, odkud je
potrestaný klub či rozhodčí
3. Zprávy z PV ČSLH, KM ČSLH a VTM
- Informace z PV - proběhl 16.8. a 20.9.2018 - příloha č.1
- Informace z KM – proběhla 4.9. a 2.10.2018 - příloha č.2
- Informace z VTM – 20.9.2018 - příloha č.3
4. Zprávy předsedů komisí KVV ČSLH Libereckého kraje
a) Komise mládeže
- Soustředění VTM začne v říjnu 2018
- Turnaje VTM r.2004 a 2005 odehrány 9.září 2018
- VTM budou probíhat 1x měsíčně vždy ve středu v Liberci, VTM 2007 bude probíhat v pondělí v Jablonci
nad Nisou.
- KVV schvaluje pořádání turnajů VTM – r.2007 28.10.2018 Jablonec n.N.
r.2005 18.11.2018 Turnov
r.2005 24.2.2019 Frýdlant
Zodpovídá: předseda KM a sekretář KVV
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b) Sportovně technická komise
Soutěže 2018-2019 – probíhají
Nedohráno 1 utkání – chybně vyhodnotil rozhodčí utkání – STK ponechala výsledek na hřišti
Větší výskyt vyšších trestů v kategorii junioři a dorost
Utkání v minihokeji zatím bez větších problémů – jediný se vyskytl při turnaji r.2009 ve Varnsdorfu –
nehrál se tak, jak si kluby odsouhlasily na schůzce 25.6.2018 v Liberci
- 21.10.2018 se rozdělí skupiny RLJ a RLD – STK Libereckého KVV ČSLH bude řídit obě nadstavby o
umístění – rozlosování bude rozesláno nejpozději do 24.10.2018 klubům
-

Zodpovědnost: předseda STK a sekretář KVV

c) Disciplinární komise
- Zatím řešeny 2 případy – 1xTH a 1x pochybení rozhodčího
d) Trenérsko-metodická komise
- Příprava semináře trenérů na prosinec 2018
e) Komise rozhodčích
- Obsazení pro soutěže probíhá bez větších problémů
- Předloženo vyúčtování KR
- KVV schvaluje jmenování Lubomíra Gergelyho dohlížitelem nad průběhem utkání a výkonem rozhodčích
na všech utkáních, které řídí Liberecký KVV ČSLH v sezóně 2018-2019. Odměna za výkon funkce bude
100,-Kč za utkání, cestovné dle platné směrnice ČSLH č.101. Tímto rozhodnutím se ruší účast delegáta
na utkáních KLM

5. Sekretariát KVV
- v případě neúčasti předsedy Libereckého KVV ČSLH na schůzi PV ČSLH se bude účastnít spolu se sekretářem
místopředseda Libereckého KVV ČSLH Ing. Petr Beran. Termín a čas schůze vždy předá sekretář KVV
- nákup techniky sekretariát – myš k počítači

Další zasedání KVV ČSLH Libereckého kraje se uskuteční 8.listopadu 2018 v 18:00 hodin v hotelu Petra
v Liberci.

Zapsal: Karel Hornický

Liberecký KVV ČSLH, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5 | tel.: +420 731 547 914 | email: ks-liberecky@cslh.cz

Příloha č.1

Informace z jednání PV ČSLH – 20.9.2018
1.

Informace sportovního oddělení ČSLH
- S. Lener informoval přítomné o rozdělení sportovního oddělení na 3 sekce:
a)
soutěže
A.Vansa
b)
repre a trenérská komise repre
P.Studnička
akademie
P.Haken
trenérská komise
B.Ščerban
c)
development
S.Lener + Lukáš Jankovič
projekty ČSLH, nábory, regionální trenéři – 84 klubů
(A.Dvořák, O.Kališ, J. Šejba, R.Kaše, R. Gardoň + Praha- D. Štětina)
- Minihokej 4. tř. – pořadatel turnaje má možnost vybrat si z 5 variant formátů hřiště, přičemž
Je možno na každý turnaj zvolit jiný formát i počet hráčů. Vždy musí předem upozornit
všechny soupeře, jaká varianta bude použita.
Minihokej 3.tř. po dohodě soupeřů se může hrát vybraná varianta formátu hřiště z
povolených možností.
Minihokej 2.tř. hraje se pouze na klasickém formátu hřiště pro minihokej.
Jednotlivé varianty formátu ledové plochy jsou uvedeny na webových stránkách v sekci
mládež- Minihokej
- výjimku z nařízení o volných víkendech v žákovských soutěžích uděluje v mimořádných
případech KVV ČSLH
- Z.Vojta upozornil na možnost výjimky trenérských licencí pro kluby, které přešly z krajských
soutěží do RLD a RLJ a trenér má pouze licenci „C+ml. nebo „C“. Žádost lze zaslat na
trenérskou komisi ČSLH B. Ščerbanovi s tím, že trenér klubu bude přednostně zařazen ke
studiu lic. „B“ v nejbližším termínu. Konečné schválení výjimky je v kompetenci VV ČSLH.
-

2.

Z. Vojta upozornil na seminář, který proběhl v Ostravě a je určen především rodičům hráčů a
trenérům. Náplní semináře je výživa mladých hokejistů a zejména komunikace mezi
trenérem, rodiči a hráči. Další semináře se konají v Brně dne 11.10.2018 a v Praze (Síň slávy)
dne 25.10.2018
VTM (samostatný zápis č. 30)

-

uvádět na stránkách v předstihu termíny soustředění – min. týden před akcí
při turnajích VTM evidovat kanadské bodování a zásahy brankářů (+/-body není třeba)
B. Ščerban prezentoval průzkum „Výchova rozdílových hráčů“ a nabídl účast klubům r.
nar.2005 nebo krajským výběrům VTM U14. Případní zájemci se mohou přihlásit u B.Ščerbana
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B.Ščerban seznámil přítomné s výsledky ankety – počty soustředění a turnajů v jednotlivých
kategoriích VTM na další 4-leté období 2019-2023. Bude zasláno elektronicky na KS.

3.

Webové stránky – sekce VTM:
-

4.

propisování zápisů z turnajů v MHZ na krajské webové stránky
na stránkách VTM uvádět pouze propozice a nominace příslušného kraje

Různé:
a) MSK poukazuje na problém s přefakturací autobusové dopravy na turnaje VTM na třetí
subjekt.
b) Turnaj MČR U15 – pořadatel Plzeňský kraj – termín leden 2019. Pořadatel předloží do
příštího PV ČSLH záruky konání turnaje (jednání na KÚ, finanční zajištění atd.)
c) propagační předměty s novým logem ČSLH jsou k dispozici u V.Goghové

Informace z jednání PV ČSLH – 16.8.2018
1.

Informace ČSLH
a) V Karlovarském kraji bylo nově zřízeno registrační místo pro vydávání RP.
b) Zaurgováno el. zaslání materiálů na KVV :
- nové kontakty na sekretariát Praha,
- el. rozpis soutěží ČSLH,
c) KVV zatím neobdržely razítka s novým logem ČSLH.
d) Opakovaná žádost KVV na obdržení reklamních předmětů ČSLH (využití zejména při jednání
s reklamními partnery či s KÚ).
e) GDPR – Odborné „ošetření“ techniky na KVV zatím nebylo provedeno. Z. Koudela bude
s jednotlivými KVV ještě dojednávat termíny odborného zabezpečení.

2.

VTM (samostatný zápis č. 29)
a) Představení nové podoby části krajských webových stránek, týkajících se VTM.
b) Nová identita - KVV doporučují sezonu 2018-2019 používat stávající dresy-návleky a
nevyrábět/nepřišívat novou identitu. Nové soupravy pro trenéry budou mít již nový
znak/identitu.
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c) GDPR – Pozvánky (nominaci) zasílat pouze prostřednictvím KVV do klubů a prostřednictvím
krajských webových stránek. Není možné, aby vedoucí výběrů shromažďovali e-maily hráčů,
na které by jim pak následně zasílali zmíněné pozvánky.
d) Na akcích VTM je nutné, aby zimní stadiony byly vybaveny defibrilátory.
3.

Malý elektronický zápis
a) VTM - Je nutné včas zadat turnaj do systému pro možnost vložit/aktualizovat sestavu,
- pro novou sezonu 2018-2019 bude nutné zadat nově všechny čtyři sestavy výběrů
- bude zřízena info linka „MT“ pro řešení aktuálních potíží.
b) Soutěže
- Systém má povinnost používat II. liga, LŽ a dobrovolně nahlášené soutěže KVV,
- aktualizace se systémem HoSys (termíny-časy utkání) je každý den o půlnoci,
- diskuse o odpovědnosti za el. zápis (dle názoru PV je odpovědný za zápis offline klub,
při online rozhodčí)
- na několika místech ČR (i dle požadavků KVV) se konalo či bude konat proškolení
v používání této aplikace.

4.

HoSys

a) Na vyžádání bude do KVV přeposlána žádost HoSysu na ČSLH o doplnění programu o další
funkce.
b) KVV dále doporučují :
- nechat zpracovat losovací vzorec pro soutěže minihokeje
- posílat SMS již delegovaným rozhodčím v případě, že změna termínu či času byla
provedena v kratší době než je 10 dnů.
5.

Soutěže 2018-2019
a) Diskuse o provázanosti KVV při udělování fin. postihů rozhodčím z jiného Kraje, ze které
vyplynulo, že nelze tolerovat jejich neuhrazení. V případě že k uhrazení FP nedojde,
je povinen to územní KVV řešit (zajistit úhradu).
b) Úvahy o soutěži pro I. třídu. Přítomny metodik Z. Vojta toto zamítl. Není to v souladu
s metodikou ČSLH.
c) Pracuje se na nové podobě zápisů o utkání pro minihokej, kde již nebude prostor pro
zanášení výsledků o utkání.
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d) Diskuse o kvalitě školení trenérů a zejména o školení nových rozhodčích. Shoda v tom,
že samotné školení z uchazeče rozhodčího (ani trenéra) nedělá a že je vhodné na
vyškoleného rozhodčího dohlížet a v případě potřeby ho i „podržet“.
e) Požadavek MŠMT na elektronizaci všech soutěží ČSLH od sezony 2019-2020.
f) Návrh na doplnění technických norem u soutěží ELJ a ELD : „Pokud je určen vítěz utkání
v základní hrací době, aby se příp. vyloučení/oslabení (na konci utkání) nepřenášelo do
prodloužení.
Důvod : Mohlo by docházet k účelově vstřeleným brankám, aby družstvo prodloužení
nezahajovalo v oslabení (s menším počtem hráčů).
6.

Různé

a) L. Jankovič a Z. Vojta představili upravenou podobu webových stránek pro trenéry
„Coach Manager“, zejména pak :
- přihlášení do systému
- zdarma přístup do sekce „vzdělání“ a „tréninky“

b) Dojde k distribuci brankářské pomůcky pro mládežnická družstva ČSLH prostřednictvím
KVV ČSLH.
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Příloha č.2

Informace z jednání KOMISE MLÁDEŽE ČSLH – 2.10.2018
Žádosti
Ostaršení (18/18-19):
1. SK Třebechovice pod Orebem – klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009)
do kategorie MŽ (r. 2008 + 2007) - mají 10+1, ale nestálí hráči. Klub dále žádá o ostaršení 5
hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie SŽ (r. 2006 + 2005).
Závěr: KM ČSLH doporučuje obě žádosti ke schválení.
2. HCM Jaroměř - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie SŽ
(r. 2006 + 2005) - mají 7+2.
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
3. HC Wikov Hronov - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie SŽ
(r. 2006 + 2005) - mají 6+1. Klub dále žádá o ostaršení hráče O. Pavelky (r. 2008) do
kategorie SŽ (r. 2006 + 2005).
Závěr: KM ČSLH doporučuje ke schválení žádost o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ a
nedoporučuje ke schválení žádost o ostaršení hráče O. Pavelky (r. 2008) do kategorie SŽ.
4. TJ Tatran Sedlčany - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do
kategorie MŽ (r. 2008 + 2007) - mají 9+1.
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
5. HK MD Šumperk - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do kategorie
MŽ (r. 2008 + 2007) – mají 13+1.
Závěr: KM ČSLH nedoporučuje žádost ke schválení z důvodu dostatečného počtu hráčů.
6. HTC Telč - klub žádá o ostaršení 4 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do kategorie MŽ (r.
2008 + 2007). Klub dále žádá o ostaršení 1 hráče (r. 2010) do kategorie MŽ (r. 2008 + 2007).
Závěr: KM ČSLH doporučuje ke schválení žádost o ostaršení 4 hráčů kategorie 4. třída (r.
2009) do kategorie MŽ a nedoporučuje ke schválení žádost o ostaršení 1 hráče (r. 2010) do
kategorie MŽ.
7. BK Zubři Bystřice nad Perštýnem - klub žádá o ostaršení 4 hráčů kategorie 4. třída (r.
2009) do kategorie MŽ (r. 2008 + 2007) – nemají kategorii 2009.
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
8. TJ Tatran Sedlčany - klub žádá o ostaršení hráče L. Dohnala (r. 2010) do kategorie MŽ (r.
2008 + 2007).
Závěr: KM ČSLH nedoporučuje žádost ke schválení.
9. HC Buldoci Neratovice - klub žádá o ostaršení hráče M. Michálka (r. 2010) do kategorie
MŽ (r. 2008 + 2007).
Závěr: KM ČSLH nedoporučuje žádost ke schválení.
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Omlazení (8/18-19):
1. BK Zubři Bystřice nad Perštýnem – klub žádá o omlazení 2 hráčů kategorie dorost (r.
2004) do kategorie SŽ (2006 + 2005). Klub dále žádá o omlazení 2 hráčů kategorie SŽ (r.
2006) do kategorie MŽ (2008 + 2007).
Závěr: KM ČSLH nedoporučuje žádost ke schválení. Žádosti lze projednat pouze po doplnění
kritérií, jejichž splnění musí být doloženo k žádosti o povolení výjimky ke startu hráče v nižší
věkové kategorii.
Různé (5/18-19)
Vyhodnocení 1. kola soutěží RLD a RLJ
Bude vyhodnoceno po zkompletování základní části.
Koncepční činnost
• Analýza nového přestupního řádu.
• Problematika univerzitního hokeje.
• Spádové oblasti (související: Start hráčů během jednoho víkendu ve více utkáních mezi SŽ
„A“ + SŽ „B“ a mezi MŽ „C“ + MŽ „D“, Maximální počty hráčů v kategorii přípravek a
žákovských kategoriích a přípravce)
• Problematika přechodu z mini hokeje na velký hokej ve 4. třídě.
• Starty hráčů mezi ELMD a LMD (A-B tým) z důvodu možného ovlivňování výsledků.
• Přiřadit do turnaje o mistra ELMD a ELSD případně i LMD a LSD.
• Změnit názvosloví A, B atd. týmů v LMD a LSD na konkrétní město, kde týmy skutečně hrají.
• Podoba soupisek na přihlášky do soutěží u týmů, které mají A, B, C, D (kmenoví hráči vs.
hráči na hostování).
• Bergerovy tabulky pro kategorii přípravek.
• Start dívek (MŽ) v kategorii přípravka.
• Vyhodnotit poznatky ze Zlínského a Královehradeckého kraje v kategoriích 2. a 4. tříd.
Různé
L. Jankovič informoval členy KM ČSLH, že z důvodu malého množství hráčů v klubu HC
Čáslav přechází mladší žáci HC Čáslav na hostování do klubu Stadion Nový Bydžov (tým B).
Závěr: KM ČSLH bere na vědomí.
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Informace z jednání KOMISE MLÁDEŽE ČSLH – 4.9.2018
Žádosti
Ostaršení (7/18-19):
1. SLH Jindřichův Hradec – klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do
kategorie MŽ (r. 2008 + 2007).
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
2. HC Dvůr Králové - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do kategorie
MŽ (r. 2008 + 2007). Klub dále žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie
SŽ (r. 2006 + 2005).
Závěr: KM ČSLH doporučuje obě žádosti ke schválení.
3. Mostečtí lvi - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie SŽ (r. 2006
+ 2005).
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
4. HC Turnov 1931 - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie SŽ
(r. 2006 + 2005).
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
5. HK Lev Slaný - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do kategorie MŽ
(r. 2008 + 2007).
Závěr: Žádost byla adresována 1.8., následně proběhla jednání mezi kluby HK Lev Slaný a
HC Hvězda Praha. HC Hvězda Praha nabídla 4 hráče na hostování, pokud HK Lev Slaný
obdrží 4 hráče na hostování, KM ČSLH žádost nedoporučuje ke schválení.
6. Valašský hokejový klub - klub žádá o ostaršení 5 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do
kategorie MŽ (r. 2008 + 2007) – Moravskoslezská skupina. Klub dále žádá o ostaršení 5 hráčů
kategorie 4. třída (r. 2009) do kategorie MŽ (r. 2008 + 2007) – Zlínská skupina. Klub dále žádá
o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ (r. 2007) do kategorie SŽ (r. 2006 + 2005) – Zlínská skupina.
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost o ostaršení 5 hráčů kategorie MŽ do kategorie SŽ ke
schválení. Ostatní žádosti – ostaršení do kategorie MŽ nedoporučuje ke schválení.
7. HC Strakonice - klub žádá o ostaršení 6 hráčů kategorie 4. třída (r. 2009) do kategorie MŽ
(r. 2008 + 2007)
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
Omlazení (7/18-19):
1. HC Kometa Brno – klub žádá o omlazení hráče P. Nečase (r. 2004) z kategorie dorost do
kategorie SŽ (2006 + 2005).
Závěr: Chybí souhlasy klubů hrající příslušnou soutěž. Pokud bude dodáno, KM ČSLH
doporučuje žádost ke schválení.
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2. HC Klášterec nad Ohří – klub žádá o omlazení hráče F. Špičky (r. 2002) z kategorie junior
do kategorie dorost (2004 + 2003).
Závěr: Předloženy všechny náležitosti žádosti. KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
Různé (5/18-19):
1. BK Mladá Boleslav – klub žádá o povolení startu brankáře cizince N.D, Iliev - výjimka z
bodu 3) Technických norem RLD. Hráč zde již byl v sezóně 2017/2018, rodina se
přestěhovala a nyní se změnily podmínky.
Závěr: KM ČSLH doporučuje žádost ke schválení.
2. Orange Slovensko a.s. – hlavní partner SZLH žádá o přehodnocení článku 18
Všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH – účast cizinců v českých mládežnických
soutěží.
Závěr: Záležitost se bude projednávat individuálně, tzn. na každého hráče je nezbytné podat
žádost, na základě které bude případně udělena výjimka.
3. HC DDM České Budějovice – klub žádá o udělení výjimky pro 3 hráče (r. 2006) na
střídavé starty z Český Krumlov, kde nemají kategorii dorost.
Závěr: Žádost nebyla projednávána z důvodu stažení žádosti HC DDM České Budějovice.
4. HC Uničov – klub žádá o udělení výjimky pro hráčku K. Solovská (r. 2006) a J. Provazová
(r. 2006) v kategorii 2. liga žen.
Závěr: Žádost bude projednána po dodání všech náležitostí.
Zápis – minihokej
L. Pavelka navrhl umístit na web a povolit používat 2 druhy zápisu o utkání v rámci
minihokeje:
•
• Pro 4 týmy (stávající schválený)
•
• Pro 3 týmy (nový návrh L. Pavelka)
KM ČSLH rozhodla o jednotném vzoru zápisu. Informace budou předány O. Kalátovi, který ho
upraví a uveřejní na webu ČH.
Koncepční činnost
• Analýza nového přestupního řádu.
• Problematika univerzitního hokeje.
• Spádové oblasti (související: Start hráčů během jednoho víkendu ve více utkáních mezi SŽ
„A“ + SŽ „B“ a mezi MŽ „C“ + MŽ „D“, Maximální počty hráčů v kategorii přípravek a
žákovských kategoriích a přípravce)
• Problematika přechodu z mini hokeje na velký hokej ve 4. třídě.
• Starty hráčů mezi ELMD a LMD (A-B tým) z důvodu možného ovlivňování výsledků.
• Přiřadit do turnaje o mistra ELMD a ELSD případně i LMD a LSD.
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• Změnit názvosloví A, B atd. týmů v LMD a LSD na konkrétní město, kde týmy skutečně hrají.
• Podoba soupisek na přihlášky do soutěží u týmů, které mají A, B, C, D (kmenoví hráči vs.
hráči na hostování).
• Bergerovy tabulky pro kategorii přípravek.
• Start dívek (MŽ) v kategorii přípravka.
Různé
D. Sadil – představil projekt Akademie U20. Manažer M. Přerost, hlavní trenér D. Bruk. Denně
4-fázový trénink, kontrola stravy.
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Příloha č.3

Informace z jednání VTM ČSLH – 20.9.2018
Navázal na informace od S. Lenera o změnách na ČSLH, sloučení TMK a SK pod jednu hlavičkutrenérská komise, krátce TK. TK vidí VTM jako dobrou příležitost pro přípravu mládeže na reprezentaci
U16 a U 17. Trenéři P. Haken a P. Studnička budou pomáhat B. Ščerbanovi v kontrolách VTM. P. Haken
bude kontaktovat jednotlivé trenéry v krajích, aby s nimi diskutoval přípravu dětí pro U16. Z TK budou
zpracovány podněty od reprezentačních trenérů a následně aplikovány do VTM.
Průběžný úkol: dávat na krajské stránky termíny jednotlivých soustředění, tak aby se daly plánovat
návštěvy. Praha má stálé termíny PO od 11.00 na zimním stadionu Kobra Praha.
ad 2.)
Úkol 1/30: na stránky jednotlivých krajů se budou propisovat pouze propozice turnajů,
nikoliv i pozvánky z ostatních krajů na daném turnaji. Ty budou pouze na stránkách kraje, který vydal
pozvánku. Zasílání elektronických zápisů na krajská pracoviště.
ad. 3)
Turnaje proběhly bez problémů. Menší potíže s malým elektronickým zápisem.
V zápisech nejsou zásahy gólmanů.
Úkol 2/30: do 5.10.2018 dát zpětnou vazbu na adresu scerban@czehockey.cz z jednotlivých krajů zda
jsou schopni zajistit psaní zásahů tak, aby šlo o relevantní údaje. Ty poslouží k nominacím na turnaje
VTM Z-S-V.
ad. 4)
B. Ščerban prezentoval výsledky testů U14, ročník 2005 z mezinárodní CZE- FIN školy.
Šlo o výsledky somatických testů, kognitivních vlastností a hokejových dovedností. Testy společně
s kanadským bodováním sloužili k analýze České a Finské školy.
Nabídka pro kraje:
V případě zájmu krajů lze udělat stejné testy u ročníku 2005. Zvětší se tím databáze.
Financování: somatické testy z rozpočtu TK (dříve TMK) a spoluúčast 360,-Kč (může platit hráč, kraj,
sponzor).

ad.5.)
MSK má zájem sehrát zápasy, turnaje, nad rámec termínové listiny se vzdálenějšími
kraji na půl cestě. Jde tedy o kraje jako: Plzeňský, Karlovarský, Liberecký.
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