Zápis č. 12
ze zasedání Libereckého KVV ČSLH, konaného dne 27. ledna 2022
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Mgr. Jiří Bermann, Ing. Petr Beran, Bc. Vojtěch Fiala, Ing. Libor Šlechta, Karel Hornický
Vladimír Jágr - předseda DR ČSLH Libereckého kraje, Jaroslav Pacholík – STK, Ing. Libor
Daněk – STK
Mgr. Petra Brychová, Ctibor Jech ml., Jan Motejlek, Michal Kaňkovský – KR, Přemysl Šulc –
člen DR ČSLH Libereckého kraje, František Richter – člen DR ČSLH Libereckého kraje,

1. Kontrola zápisu č.11
2. – informace – proběhlo
3. – informace – všechny žádosti na KM ČSLH posílat přes KVV, jinak nebudou projednány
4. – informace předsedů komisí – vše proběhlo , závěrečné turnaje zrušeny, termínová listina soutěží jen do konce
března
5. – informace sekretariátu - návrhy na změny v řádech ČSLH – odesláno na ČSLH
KVV schvaluje všemi přítomnými hlasy kontrolu zápisu č.11
2. zpráva z PV ČSLH
• Všechna případná neodehraná utkání posuzovat individuálně – řeší STK KVV, případně DK KVV
• Turnaj Krajských výběrů U15 proběhl v termínu 20. – 23.1.2021 v Litoměřicích a v Děčíně a Krajský
výběr Libereckého kraje hráčů kategorie U15 obsadil celkově 2.místo a Výsledky jsou uvedeny na webu
KVV http://liberecky.ceskyhokej.cz/
• Zřízena pracovní skupina sekretářů KVV a zástupců ČSLH pro změnu formátu turnaje krajských
výběrů U15 v dalších sezónách
• Petr Bříza informoval o přípravě materiálu, který bude hodnotit práci v SpS, následně může docházet
k diferenciaci financování jednotlivých klubů na základě výsledků práce. Materiál bude zaslán k
prostudování i KVV, které mohou přidat své poznámky. Následně by bylo předloženo na VV ČSLH
• Hra tělem v žákovských kategoriích
• V. Šindler – předseda KR ČSLH
• vznesl požadavek na upřesnění požadavku týkajícího se hry tělem v žákovských kategoriích,
jelikož metodické materiály ke hře tělem jsou zpracovány a zveřejněny na stránkách ČH
otázka, zda je nedostatek metodických materiálů nebo, zda jde o špatnou informovanost
trenérů a rozhodčích o hře tělem v žákovských kategoriích
• souhlasí s iniciativou a prezentací na webu ČH před zahájením soutěží, podobným způsobem jako probíhá
prezentace Pravidel LH pro dospělé
• informovanost trenérů a rozhodčích na úrovni krajů, jelikož tito rozhodčí řídí utkání SŽ a MŽ
• nutno mít kompletní metodické materiály na předsezonní semináře rozhodčích (září), kde budou prezentovány a
rozhodčí na hru tělem v žákovských kategoriích upozorněni
• poukázal, že nastavení úrovně by mělo vzejít ze SO ČSLH, následně mohou být předány
požadavky na rozhodčí a KR
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• J. Bermann - předseda KVV ČSLH Libereckého kraje
• vzhledem k vývoji je nutná inovace, aktualizace a posunutí těchto pravidel a osvěty mezi rozhodčími, trenéry a
rodiči hlavní myšlenkou je hra na puku, nikoli fyzická hra bez puku – ochrana kreativních a technických hráčů, nikoli
se zaměřovat jen na fyzickou hru a hru do těla poukázal na stejný metr posuzování hry tělem v kategorii SŽ a MŽ ze
strany rozhodčích, což je v rozporu s metodickým materiálem pro hru tělem v MŽ myšlenka osvěty pro širokou
veřejnost prostřednictvím videí a článku na www.hokej.cz, kde by bylo jasně vidět, co je rozdíl mezi hrou tělem v SŽ
a v kategoriích MŽ
• P. Bříza – místopředseda ČSLH
• poukázal, že hlavním problémem v ČR je hraní fyzického a taktického hokeje (mužského) již od kategorií 4. a 5. tříd
• dále bude diskutovat tuto problematiku s J. Bermannem
• problematikou se již zabývá SO ČSLH a zpracovává videa, která by se mohla použít jako metodický materiál a
požádal KVV o jejich spolupráci při získávání materiálů, která budou použita k tvorbě metodických materiálů
možnost použít videa od streamovací firmy www.czechicehockey.tv/cs/home, kde jsou k dispozici utkání od
nejnižších kategorií, což potvrdil J. Rachota, že s firmou poskytující streamy vybírají utkání, která by mohla být
zpracována k tvorbě metodického materiálu
• Z. Vojta – předseda metodické komise ČSLH
• informoval, že bylo probíráno i na metodické komisi, která si dala za úkol komunikovat s V. Šindlerem na toto téma
• na školení trenérů licence „B“ jsou přednášky o rozdílu mezi bodyček a body kontakt, ale zřejmě to není dostatečné
• u školení nových trenérů „C“ je tomuto tématu tak věnována část náplně školení a dokonce součástí je získání
základů rozhodčího LH
3. Zprávy předsedů komisí KVV
• Sportovně Technická komise
• rozhodnutí STK ve věci nesehraných utkání RLJ I.část č. L1491,L1542,L1544 a L1548 rozesláno klubům.
• Kontumace utkání L1543 mezi mužstvy SC Kolín – SK Sršni Kutná Hora hraného dne 14.1.2022 – ponechán
výsledek na hřišti a rozesláno klubům
• Kluby špatně vyplňují zápisy o utkání hlavně v kategoriích 2.,3. a 4.třídy, které hrají minihokej. Do zápisu o utkání
MUSÍ být vyplněno vše, tedy soupiska mužstva, trenéři, vedoucí,případně další funkcionáři a pořadatelská a
zdravotní služba, kluby jsou plně zodpovědné za vyplnění a následné podepsání zápisu o utkání před a po utkání,
nedostatky budou předávány DK KVV ČSLH Libereckého kraje k projednání a budou sankcionovány.
Komise rozhodčích
• Předsedkyni KR zaslán material, ve které je seznam vyškolených rozhodčích, kteří si nemají nový průkaz,
• R. Potsch - informace o plánovaném upgradu systému Rozhodčích ČH, který proběhne 31.01. 2022 – 01.02.2022.
• Novou funkcí bude možnost zasílání delegací prostřednictvím SMS zpráv, které budou ovšem zpoplatněny částkou
0,90 Kč/zpráva, která bude fakturována KVV ČSLH, který delegaci zaslal
• dale informoval, že bude vytvořeno rozhraní pro sekretáře, kde bude možnost vidět přehled odeslaných SMS zpráv
v jednotlivých krajích
• během 02/2022 proběhne schůzka předsedů KR KVV ČSLH
Trenérská a Metodická komise a Komise mládeže
• v únoru 26. – 27.2.2022 bude probíhat VTM U14 (26.2. 2022 v Ledči nad Sázavou) a U15 (27.2. 2022 v Havlíčkově
Brodě) ve formátu Z-S-V pod záštitou ČSLH a KVV ČSLH Libereckého kraje podporuje nominaci trenéra Vojtěcha
Fialy do výběru U15 Západ – schůzka s Milanem Razýmem k uvedené akci VTM proběhne online ve čtvrtek 3.2.2022
od 10.00 hodin
• Trenérský seminář Technika bruslení v jednotlivých kategoriích. Zkušenosti ze zahraničních stáží v
NHL a WHL – 8.2. 2022 v Liberci
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• Trenérský kurz licence C+mládež – na přelomu srpna a září 2022 – termín se bude odvíjet od
semináře přes portál VO ČUS zakončený online zkouškou. Termín bude sdělen nejpozději do konce února 2022
Zdeněk Vojta poděkoval KVV za spolupráci při testování VTM, které je v současné době ukončeno a kompletní
výsledky by mohly být známy během Českých hokejových her, pokud jednotlivé Krajské svazy dodají chybějící data,
která jsou potřeba k vyhodnocení testování

• KM ČSLH předložila VV ČSLH návrh žákovských soutěží v nadcházející sezóně 2022-2023 a VV ČSLH
schválil předloženou reorganizace žákovských soutěží od nadcházející sezóně 2022-2023
oficiální dopis od Ředitele oddělení řízení soutěží ČSLH rozeslán klubům
Disciplinární komise
• řeší podněty průběžně – k 27.1.2022 uděleno 15 trestů včetně odvolání k DK
• odvolání ke KVV ČSLH Libereckého kraje byla podána 3
5. Sekretariát KVV
• Předložené návrhy na změny v článcích SDŘ, ale A. Vansa – informoval, že návrh od Libereckého KVV ČSLH obdržel
a téma chtěl otevřít na zasedání PV ČSLH. Téma bylo již na PV ČSLH řešeno před zahájením sezony, ale bez
jakéhokoli závěru. Nedoporučuje, aby rozhodčí měl právo výběru, zda utkání ukončit nebo ne, spíše je na zamyšlení,
zda nesnížit minimální počet hráčů u nižších soutěží, které řídí KVV
• P. Bříza – souhlasí, že rozhodčí musí mít jasně definováno, kdy ukončit utkání, Dále upozornil na nebezpečí, kdy
může dojít k újmě na zdraví a viníkem může být ČSLH, jelikož nastavil tato pravidla, kdy hráči hrají v nízkém počtu a
dochází k rychlé únavě, která může vést ke zraněním (někdy i fatálním)
• V. Šindler – nutně musí být stanovena jasná pravidla, kdy lze utkání ukončit, nelze nechat na rozhodnutí rozhodčího
• Klubům zaslán dotazník Dotazník k prodloužení sezóny 2021-2022 – vyplněný musí zaslat zpět do 2.2.2022 a
následně A. Vansa zpracuje přehled termínů, kdy by mohly jednotlivé soutěže končit, případně, zda by byla
možnost prodloužení soutěží
• P. Šulc – zaslal KVV informaci o působení v karanténě a dále osobně vítá průzkum napříč kluby a provozovateli
zimních stadiónů o schopnosti udržet provozy v dostatečných termínech a i nadále podporuje a doporučuje
Krajskému hokeji i vedení ČSLH, aby každá svá rozhodnutí pečlivě zvažovali z pohledu finanční a ekonomické
náročnosti.
• Vypracovat, schválit a zveřejnit zápis ze zasedání Libereckého KVV ČSLH nejpozději během jednoho týdne.
• Zvážit možnost zkrátit RLJ II.část a LD II.část ze 3 kolového systému na system 2 kolový – v rozehrané sezóně
bohužel nejde, musí být dodržen SDŘ v návaznosti na další část o postup do LJ a EXD a pevné termíny již
rozlosovaných utkání.
.
• Odvolání klubů proti udělenému trestu na základě rozhodnutí DK KVV ČSLH Libereckého kraje
• Sekretář KVV informoval o odvolání klubu HC TS Varnsdorf ze dne 4.1.2022 proti rozhodnutí DK
KVV ČSLH Libereckého kraje č.0009/2122 ze dne 16.12.2021, jímž byla z důvodu závažného naplnění skutkové
podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 10. Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále jen
„SDŘ ČSLH“) klubu HC TS Varnsdorf za to, že vedoucí domácího družstva Josef Hambálek svým unikátním
uživatelským heslem v 15:41:54, dne 10.12.2021 potvrdila správnost údajů o hráčích a trenérovi, kteří mohou
k utkání za HC TS Varnsdorf nastoupit v uvedeném utkání.
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Následně bylo zjištěno delegátem KR KVV ČSLH Libereckého kraje, že domácí trenér HC TS Varnsdorf Radek Hron,
držitel trenérské licence „B“ registrační číslo: 0714691976, nebyl přítomen na střídačce domácího mužstva HC TS
Varnsdorf a jeho trenérský průkaz nebyl ani předložen rozhodčím v Regionální ligy juniorů 2021/22 sk. 7-8 č. L1500
mezi kluby HC TS Varnsdorf - HC Letci Letňany hraného dne 10. 12. 2021 od 16:00 ve Varnsdorfu v souladu s
příslušnými předpisy vydanými ČSLH uloženo v souladu s čl. 503 písm. c) SDŘ a čl. 506 bod 2 písm. a) SDŘ zastavení
činnosti do 30.4.2022, a konstatoval, že odvolání bylo
podáno včas, oprávněnou osobou a proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání dle předpisů ČSLH přípustné, včetně
zaplacení příslušného poplatku, s návrhem na úplné zrušení trestu. Za dané situace lze tedy uvedené odvolání
projednat dle čl. 616 odst. 1. SDŘ ČSLH.
• KVV ČSLH Libereckého kraje po seznámení se všemi dostupnými informacemi k výše uvedenému trestu udělenému
klubu, rozhodl, napadené rozhodnutí DK KVV Libereckého hokeje č. 0009/2122, ze dne 16.12.2021 potvrdit a rozhodl
tedy, že „Rozhodnutí DK KVV ČSLH Libereckého kraje č. 0009/2122, ze dne 16.12.2021 se potvrzuje.“

• Sekretář KVV informoval o odvolání klubu HC TS Varnsdorf ze dne 4.1.2022 proti rozhodnutí DK
KVV ČSLH Libereckého kraje č.0012/2122 ze dne 16.12.2021, jímž byla z důvodu závažného naplnění skutkové
podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 7. Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále jen
„SDŘ ČSLH“) klubu HC TS Varnsdorf za odstoupení družstva Starších žáků HC TS Varnsdorf, se sídlem Poštovní 3126,
Varnsdorf, registrační číslo ČSLH: 50203 ze II.části soutěže „Ligy starších žáků“ „B“ o umístění skupin 13 - 16 A sezóna 2021 - 2022 (dále jen „LSŽ „B“) a v souladu s příslušnými předpisy vydanými ČSLH uložena v souladu s čl. 503
písm. b) SDŘ ČSLH finanční pokuta ve výši 10 000,- Kč, a konstatoval, že odvolání bylo podáno včas, oprávněnou
osobou a proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání dle předpisů ČSLH přípustné, včetně zaplacení příslušného
poplatku, s návrhem na úplné zrušení sankční pokuty 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských). Za dané situace lze
tedy uvedené odvolání projednat dle čl. 616 odst. 1. SDŘ ČSLH.
• KVV ČSLH Libereckého kraje po seznámení se všemi dostupnými informacemi k výše uvedenému trestu udělenému
klubu, rozhodl, napadené rozhodnutí DK KVV Libereckého hokeje č. 0012/2122, ze dne 16.12.2021 potvrdit a rozhodl
tedy, že „Rozhodnutí DK KVV ČSLH Libereckého kraje č. 0012/2122, ze dne 16.12.2021 se potvrzuje.“

• Sekretář KVV informoval o odvolání klubu HC Frýdlant ze dne 4.1.2022 proti rozhodnutí DK
KVV ČSLH Libereckého kraje č.0010/2122 ze dne 16.12.2021, jímž byla z důvodu závažného naplnění skutkové
podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 4., písm. c) Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH
(dále jen „SDŘ ČSLH“) hráči HC Frýdlant, Šimonu Krebsovi, reg. číslo: 1097482004 („dále jen přestupce“), kterého se
dopustil v utkání Regionální ligy juniorů 2021 - 2022, sk. 7-8, č. L1520, hraného ve Frýdlantě dne 12. 12. 2021, mezi
týmy HC Frýdlant a HC Česká Lípa (dále jen „utkání“) v čase 60:00, kdy vulgárně urážel hráče a funkcionáře přítomné
na střídačce mužstva HC Česká Lípa v souladu s ustanovením článku 502, písm. c) a ve spojení s článkem 506, písm.b)
Soutěžního disciplinárního řádu (dále jen SDŘ) přestupci uložen trest, zastavení činnosti na tři soutěžní utkání, a
konstatoval, že odvolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou a proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání dle
předpisů ČSLH přípustné, včetně zaplacení příslušného poplatku, s návrhem na zrušení trestu zastavení činnosti. Za
dané situace lze tedy uvedené odvolání projednat dle čl. 616 odst. 1. SDŘ ČSLH.
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• KVV ČSLH Libereckého kraje po seznámení se všemi dostupnými informacemi k výše uvedenému trestu udělenému
klubu, rozhodl, napadené rozhodnutí DK KVV Libereckého hokeje č. 0010/2122, ze dne 16.12.2021 potvrdit a rozhodl
tedy, že „Rozhodnutí DK KVV ČSLH Libereckého kraje č. 0010/2122, ze dne 16.12.2021 se potvrzuje.“

Příští zasedání Libereckého KVV ČSLH bude 24.2.2022 od 18:00 hodin v salonku hotelu Petra, Ještědská
680/121, Dolní Hanychov, 460 08 Liberec.
V případě změn v Covidových nařízeních vlády budou členové KVV informováni, jak bude schůze KVV probíhat.
Zapsal: Karel Hornický
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