ÚSEK REGIONÁLNÍCH SVAZŮ HOKEJBALU
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Vedoucí úseku: Vladimír Papranec, tel: +420 777 470 909, e-mail: papranec@hokejbal.cz

Zápis jednání Úseku regionálních svazů hokejbalu (ÚRSHb)
konaného dne 4. 2. 2017 od 10:00 hod.
v konferenčním sálu hotelu Kotyza v Humpolci
Přítomni:















Martin Komárek (předseda ČMSHb)
Tomáš Březina (generální sekretář ČMSHb)
Vladimír Papranec (ČMSHb, vedoucí ÚRSHb)
Patrik Ticháček (ČMSHb, člen ÚRSHb)
Roman Němeček (člen ÚRSHb)
Roman Hnátek, Josef Hájek (členové KM ČMSHb)
Hanuš Kovárník, Jan Fedák, Tomáš Norek, Vojtěch Červinka (členové LK ČMSHb)
Pavel Shejbal, Božena Jánská (zástupci RSHb Čechy Východ)
Ondřej Průša, Vít čapek, Jiří Leffler (zástupce RSHb Čechy Jih)
Jiří Cícha, Markéta Štroufová, Anna Kuželová, Milan Jelen (zástupci RSHb Čechy Sever)
Jan Kovařík, Marek Skramužský (zástupci RSHb Čechy Střed)
Vojtěch Novotný, Jaroslav Pikula (zástupce RSHb Morava Sever)
Martin Vaculík, Pavel Šedík (zástupci RSHb Morava Jih)
Vojtěch Touš, Václav Šůcha (zástupce RSHb Čechy Západ)

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání
První část:
2. Setkání KM a regionálních KM, respektive setkání LK a regionálních LK
3. Moderovaná diskuze KM a LK
4. Diskuze
Druhá část:
5. Kontrola usnesení z jednání ÚRSHb 27. 8. 2016
6. Strategie podpory a činnosti RSHb
a) Představení a prezentace cílů
b) Realizace v roce 2017
c) Formulář žádosti o podporu RSHb
7. Změny ve složení ÚRSHb
8. Termínový kalendář významných akcí pro rok 2017
9. Prezentace MS 2017
10. Projekt „Historie hokejbalu“
11. Změny v udílení trenérských licencí
12. Diskuze
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Zápis:

1. Zahájení, schválení programu jednání

Zahájení 10:00 za přítomnosti zástupců všech RSHb.
Program jednání zaslán předsedou ČMSHb všem zástupcům regionů jako součást pozvánky
na jednání, kdy byl před jednáním zařazen do programu bod „Projekty HT a vrcholné akce
v roce 2017“. Přítomní souhlasili se změnou programu jednání bez výhrad.

2. Setkání KM a regionálních KM, respektive setkání LK a regionálních LK

Martin Komárek představil myšlenky, jak změnit situaci v bodě tlaků na výsledky
v soutěžích nejmladších kategorií (mladší žáci, přípravka a minipřípravka).
Řešené body a závěry z jednání:
 Zavést pravidelný systém organizace seminářů pro trenéry na téma jak pracovat,
komunikovat s rodiči a jejich dětmi
 Jednomyslně byl stanoveno rozhodnutí nezveřejňovat na webu žádné výsledky,
tabulky a bodové zisky u celků kategorií přípravky a minipřípravky (platnost bodu je
od sezóny 2017/2018). Povinností organizátorů z řad RSHb je evidovat výsledky,
starty celků a jejich soupisky pro potřeby složek ČMSHb (LK, KM, HCM aj.).
 Řešena otázka délky střídání v kategoriích přípravky a minipřípravky – pro ročník
2017/2018 dojde k doporučení pravidelného střídání hráčů po 1 minutě odehrané
hry v kategorii minipřípravky
 Padla shoda na stanovení maximální počtu hráčů pro utkání přípravky a
minipřípravky s platností od ročníku 2017/2018.
 Byla řešena otázka rozlišení trojic pomocí rukávků jako v ledním hokeji. Na bod
nepanovalo jednotná shoda. Otázka bude řešena na příštím jednání ÚRSHb.
 V diskuzi byla řešena otázka herního času, zastavování nebo přerušování hry včetně
tzv. letmého střídání.
 Byl představen postupový turnaj JCHC 2017 a jeho realizace v měsíci květnu.
 Na závěr jednání byly zástupcům RSHb předány materiály k MS 2017 pro prezentaci
na jednom z turnajů mládeže v jarní části.
 Řešena byla otázka hry na výsledky v kategorii mladších žáků – bod bude řešen KM
ČMSHb.

3. Moderovaná diskuze KM a LK

V diskuzi se došlo k závěru, že by se mělo vydat doporučení k určeným tématům.

4. Diskuze
5. Kontrola usnesení z jednání ÚRSHb 27.8.2016

Tuto kontrolu provedl Martin Komárek a bylo řečeno, že všechny úkoly z minulého zasedání
ÚRSHb byly realizovány.

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753.

Str. 2 / 4

ÚSEK REGIONÁLNÍCH SVAZŮ HOKEJBALU
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Vedoucí úseku: Vladimír Papranec, tel: +420 777 470 909, e-mail: papranec@hokejbal.cz

6. Strategie podpory a činnosti RSHb
a) představení a prezentace cílů
b) realizace v roce 2017
c) formulář žádosti o podporu RSHb

Martin Komárek ve zkratce představil tento dokument a seznámil regionální zástupce
s termíny vyhlášení projektu a uzávěrky přihlášek. Dále byly představeny dokumenty tohoto
projektu – strategie, přihláška, evidenční program

7. Změny ve složení ÚRSHb

Martin Komárek představil nové vedení ÚRSHb, kdy vedoucím tohoto úseku je Vladimír
Papranec a členové jsou Patrik Ticháček a Roman Němeček.

8. Termínový kalendář významných akcí pro rok 2017

Patrik Ticháček představil termínový kalendář významných akcí na rok 2017, tento kalendář
je umístěn na svazovém webu. Vysvětlil také princip rozdělení těchto akcí do jednotlivých regionů
a spolupráci se zástupci jednotlivých regionů.

9. Prezentace MS 2017

Martin Komárek poděkoval všem regionům za umístění banneru k prodeji vstupenek na MS
na webových stránkách jednotlivých regionů. Poté prezentoval MS v hokejbale v Pardubicích 2017
a seznámil regionální zástupce s informacemi, které se týkají této akce (únik rozpisu, start prodeje
denních vstupenek). Bylo řečeno, že se počítá i s rozdělením určitého počtu volných vstupenek do
regionů a klubů. Dále Martin Komárek oznámil, že během MS proběhne několik turnajů jak pro
mládežnické týmy, tak pro týmy žen.

10. Projekt „Historie hokejbalu“

Projekt představil Tomáš Březina. Historie hokejbalu je projektem, který má za cíl připravit
publikaci k 30 výročí založení svazu v roce 2020. V každém regionu je třeba najít minimálně
jednoho zástupce, který by pomohl s mapováním historie příslušného regionu. Regiony nahlásí
určeného zástupce T. Březinovi do 15. března 2017.

11. Změny v udílení trenérských licencí

Martin Komárek seznámil regionální zástupce se změnou v udílení trenérských licencí
platnou od roku 2017. Bude nově zavedena licence „D“ a teprve po této licenci zájemci mohou
zažádat o další licenci „C“. Regiony nereagovaly na rozeslání mailu oslovení o zájem získání
trenérské licence „D“. Martin Komárek poprosil ještě jednou všechny zástupce, aby daly co
nejdříve vědět, kolik zájemců by bylo v jednotlivých regionech. Informace o spuštění rezervačního
systému na akce trenérů a akreditace studijního programu „B“ licence. Startuje spolupráce
s trenérskou sekcí ČOV.

12. Diskuze
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Tomáš Březina informoval zástupce regionů o nutnosti vytvářet Výroční zprávy jednotlivých
RSHb. Vzor Výroční zprávy bude zaslán na jednotlivé RSHb. Zpracovaná zpráva se předkládá
k projednání příslušné VH RSHb. T. Březina požádal, aby matriční pracovníci vyplňovali zodpovědně
všechny údaje do informačního systému při zpracovávání matričních operací. Znovu upozornil na
možnost objednání laminovacích fólií na sekretariátu v Praze. Není možné používat jiný rozměr
laminovacích kapes než je 75 x 105 mm 125 mic. Poslední informace se týkala se zápise
povinných údajů do rejstříku spolků vedeného Městským soudem v Praze a na portálu
www.justice.cz.
Usnesení:
 RSHb nahlásí kontaktní osobu pro projekt „Historie hokejbalu“ do 15. 3. 2017 T. Březinovi.


T. Březina zašle na RSHb vzor Výroční zprávy do 19. 2 2017.



RSHb zpracují Výroční zprávy a předloží delegátům příslušných VH RSHb.



Matriční pracovníci v regionech budou věnovat zvýšenou pozornost zadávání všech
nezbytných údajů do informačního systému ČMSHb.



Prodloužení termínu pro přihlášení na semináře trenérské licence „D“.

Další jednání ÚRSHb je navrženo na srpen 2017.
Zapsal: Roman Němeček
Ověřil: Martin Komárek

Vladimír Papranec, v.r.
vedoucí ÚRSHb ČMSHb
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