Zápis ze schůze číslo 2016 – 09/01

® zk

komise rozhodčích
Krajského výkonného výboru
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:

úterý 2 7 . z á ř í 2 0 1 6 , 1 5 : 3 0 h o d .

Místo:

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 1337/41,
Olomoucký kraj, Česká republika.

Přítomni:

Miroslav Kalvoda, Pavel Sedlák, Josef Štreit, Bc. Martin Tomiga, Miroslav Zbořil.

Přizvaní hosté:

Zdeněk Konečný.

Omluveni:

//.

Nepřítomni:

//.

Program:

1.

Úvod, zahájení, kontrola zápisu-/ů z posledního/-ích zasedání.

2.

Semináře a školení rozhodčích, krajské soutěže a sezona 2016/17, různé, obdržená korespondence.

3.

Závěr.
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Program:
1. Úvod, zahájení, kontrola zápisu/-ů z posledního/-ích zasedání





schůzi zahájil v 17:00 hod. Pavel Sedlák, který přivítal dnes přítomné a zahájil dnešní úvodní
zasedání komise rozhodčích
Zdeněk Konečný dále písemně předložil seznam a znění úkolů přijatých z posledních zasedání KVV
ČSLH postoupených k projednání KR KVV a dále i kompletní, nevyřízenou, obdrženou
korespondenci od 09/2013
po zahájení schůze a schválení programu jednání Pavel Sedlák přistoupil k projednávání
jednotlivých témat a bodů

Zdeněk Konečný předložil zápis ze jednání posledního zasedání KR KVV včetně kompletní podkladové
dokumentace a došlé korespondence.

2. Semináře a školení rozhodčích, krajské soutěže a sezona 2016/17, různé, obdržená korespondence
A. Zdeněk Konečný předložil obdrženou korespondenci k projednání a přijetí rozhodnutí a usnesení
od termínu 09/2013 do dnešního dne – členům KR KVV
B.

Zdeněk Konečný písemně přednesl zadané úkoly KVV ČSLH pro KR, z minulosti

C.

Pavel Sedlák provedl hodnocení dosud uspořádaných akcí KR KVV a poděkoval Všem
zúčastněným, kteří se podíleli na organizaci a plynulý průběh, vyzdvihl a poděkoval perfektní práci
lektorů seminářů, akce proběhly bez proběhly bez problémů a celkově v pořádku
a. Zdeněk Konečný informoval, že probíhá dílčí vyúčtování, po průběžném doručování dokladů
k podpisu a následnému i zaúčtování

D. sezona 2016/17
a. analýza zařazení jednotlivých rozhodčích /dále RO/ do krajských soutěží letošní sezony,
řešeno postupně po jednotlivých střediscích a okresech – s doplněním příslušného,
zodpovídajícího člena KR KVV
b. Prostějov – Martin Tomiga navrhl RO k doplnění náhradní semináře RO /dále NS/ a celkovou
korekci aktivních osob svěřeného okresu
c. Olomouc – Josef Štreit nově nenavrhl RO k doplnění náhradní semináře RO /dále NS/, doplnil
přednesenou korekci Pavla Sedláka aktivních osob svěřeného okresu
d. Přerov – Miroslav Zbořil navrhl RO k doplnění náhradní semináře RO /dále NS/ a celkovou
korekci aktivních osob svěřeného okresu
e. Šumperk – Miroslav Kalvoda nově nenavrhl RO k doplnění náhradní semináře RO /dále NS/,
doplnil přednesenou korekci Pavla Sedláka aktivních osob svěřeného okresu a v neposlední
řadě o vyřešení kauzy restů pp. Jana Provazníka a Martina Zouhara, členové KR KVV souhlasí
s trestem zastavení činnosti /dále ZČ/ RO – Martina Zouhara, termín stanoví Pavel Sedlák
E.

NS
a. Pavel Sedlák, návrh po 17/10 2016, lokalita Přerov, čas cca 16:00 – 20:00 hod., se srazem do
15:30 hod.
b. výše poplatku frekventanta: 200,00 Kč – pomocní RO, 1 000,00 Kč – RO led
c. výše poplatku frekventanta – výjimka: 600,00 Kč – RO led pro pp. Vladimír Burda a Jaroslav
Klíč, předsedou KR KVV omluveni z řádného termínu semináře RO, Turnaj VTM ČSLH
d. přítomní sestavili sezam oslovených, vyjmuli z něj neaktivní RO
e. pozvaní složí poplatek převodem – předem a potvrdí svou účast na NS předem písemně,
termín uzávěrky 10/10 2016, členové KR KVV s bodem E. souhlasí

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 2016-09/01

Strana 2 (celkem 5)
Vytvořil Zdeněk Konečný
olomouckykraj.cslh.cz www.olomouckyhokej.cz

út - 27/09 2016

úkol 2016 – 09/01-01
rozeslat pozvánky jednotlivým frekventantům NS, dle seznam poskytnutým KR KVV.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
do 01/10 2016.
F.

KLM Jih, KLM Sever 2016/17
a. úvodní zpráva podána Pavlem Sedlákem, doplnil Zdeněk Konečný – z podkladů STK KVV
b. HC TJ Šternberk odstoupil ze soutěže KLM Sever
c. návrhy jednotlivých přítomných členů KR KVV na zařazení RO do této soutěže v sezoně
2016/17
d. Zdeněk Konečný se dotázal k práci a činnosti delegátů /dále DEL/ pro soutěž KLM i ostatní
krajské soutěže, včetně určení zodpovědného člena KR KVV, což by mělo být prioritou a tím
úvodním jasným krokem – v této oblasti

úkol 2016 – 09/01-02
sestavit seznam RO pro soutěž KLM – Jih, sezony 2016/17.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
do 01/10 2016.
úkol 2016 – 09/01-03
sestavit seznam DEL pro soutěž KLM – Jih, sezony 2016/17 a dále i ostatní krajské soutěže soutěžního
ročníku 2016/17.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
do 01/10 2016.
úkol 2016 – 09/01-04
iniciovat jednání s KR KVV ČSLH JMK ve věci sestavit seznam RO a DEL pro soutěž KLM – Jih, sezony
2016/17 a nominačních listiny soutěžního ročníku 2016/17 stejné soutěže /KLM – Jih/.
Zodpovídá: Pavel Sedlák
Termín:
09/2016.
úkol 2016 – 09/01-05
sestavit návrh člena KR KVV – zodpovědného za činnost DEL, v KR KVV, k projednání a schválení.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
do 01/10 2016.
G. krajské soutěže 2016/17
a. přítomní členové KR KVV přednesli aktuální stav z krajských soutěžích a způsob i personální
výběr delegovaných RO
b. Zdeněk Konečný vyzval k dodržování směrnice ČSLH – kritéria licencí RO delegovaných na
mistrovská utkání ČSLH, KVV ČSLH, proběhla diskuse bez učinění závěru
úkol 2016 – 09/01-06
zaslat Směrnice ČSLH – k činnosti KR KVV.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
10/2016.
úkol 2016 – 09/01-07
předložit návrhy na udělení výjimek z ustanovení Směrnice ČSLH – licence Ro k řízení utkání krajských
soutěží.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
do 01/10 2016.
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c. diskuse k počtu delegovaných RO v soutěžích LMŽ a LSŽ
d. diskuse k rotaci RO mezi jednotlivými okresy, ZS
úkol 2016 – 09/01-08
navrhnout na další zasedání KR KVV - počty RO delegovaných k utkáním soutěží LMŽ /C, D/ a dále LSŽ
/A, B/.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.
úkol 2016 – 09/01-09
navrhnout na další zasedání KR KVV – způsob a metodika rotace RO delegovaných k utkáním soutěží
na území OLK v jednotlivých krajských soutěží – sezony 2016/17, mezi jednotlivými okresy, ZS.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.

e. průkazy RO, přítomní členové KR KVV otevřeli téma výměny průkazů RO a vystavení nových,
platných
f. průkazy RO, přítomní členové KR KVV otevřeli téma výměny průkazů RO a vystavení nových,
platných – pro členy KR KVV
g. Zdeněk Konečný informoval přítomné, že procedura je stále stejná: odevzdání starého
průkazu, doplnění nové fotografie a zaplacení poplatku 200,00 Kč + vyplnění příslušného
formuláře ČSLH – viz obdržená analýza stavu členské základny od KR VV ČSLH z 05/2016
h. Zdeněk Konečný opětovně vyzval přítomné k dokončení analýzy RO OLK, požadované KR VV
ČSLH v 05/2016, která stále ještě není uzavřena a odeslána ČSLH
úkol 2016 – 09/01-10
zaslat /Zdeňkovi Konečnému/ chybějící, nedodané podklady databáze RO/DEL do souboru požadované
KR VV ČSLH
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
do 01/10 2016.
i.

Zdeněk Konečný vyzval přítomné, v návaznosti na usnesení KVV ČSLH, k aktivnímu řešení restů
RO, zejména a pak aktivních RO, proběhla diskuse, Pavel Sedlák představil jeho úsilí z 07/2016

úkol 2016 – 09/01-11
analyzovat a celkově finálně i vyřešit agendu evidovaných restů RO z minulosti.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.
j.

nominační listiny RO sezony 2016/17 /k projednání i v KVV ČSLH/

úkol 2016 – 09/01-12
navrhnout nominační listiny krajských soutěží s RO OLK sezony 2016/17.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.
k. seznam nově udělených licencí RO sezony 2016/17 /k projednání i v KVV ČSLH/
úkol 2016 – 09/01-13
navrhnout nově udělených licencí RO OLK sezony 2016/17.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.
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l.

schválení uceleného souboru výsledků seminářů a školení pořádaných KR KVV – k RO OLK,
sezony 2016/17 - /k projednání i v KVV ČSLH/

úkol 2016 – 09/01-14
navrhnout konečnou, uzavřenou podobu výsledků seminářů a školení pořádaných KR KVV sezony
2016/17.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.
úkol 2016 – 09/01-15
připravit NS RO.
Zodpovídá: členové KR KVV
Termín:
10/2016.

m. obdržená korespondence – pouze dílčí výtah
úkol 2016 – 09/01-16
zaslat písemnou odpověď RO – Jiří Kašík.
Zodpovídá: Pavel Sedlák
Termín:
10/2016.
úkol 2016 – 09/01-17
zaslat písemnou odpověď RO – Stanislav Sehnal, pozvánku na NS.
Zodpovídá: Zdeněk Konečný
Termín:
10/2016.

3. Závěr


provedl Pavel Sedlák s poděkováním za dnešní účast na jednání, přednesené příspěvky,
zapojení do diskusí a v 17:10 hod. ukončil dnešní úvodní zasedání KR KVV.

Další program – akce, porad, seminářů, školení a soustředění:


bude upřesněno přímo předsedou komise rozhodčích

Přílohy:
I.
/.
Program dalšího zasedání KR KVV – návrh:
1) představí předseda KR KVV přímo na místě.
V Olomouci dne: 27/09 2016
Zápis provedl: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář
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