Zápis z valné hromady Českého svazu Rod hockey, z.s.
Termín:

neděle 9. prosince 2018 (v rámci MČR v táhlovém hokeji Chemoplast)

Místo konání:

ŘÍČANY, Hotel Pratol

1. Prezence
Přítomni s hlasovacím právem (družstvo, podpis):
Seny-Oři (Jaromír Foltýn Sen.)
Lejdýs Most (Alena Laštůvková)
Černí Zlobři (Ondřej Černý)
BHC Radošovice (Petra Mátlová)
15.ZŠ Most (Jakub Hasil)
Hosté bez hlasovacího práva (jméno, podpis)
Ladislav Šustáček
Karel Racek
Jakub Řehoř
Valná hromada je usnášeníschopná.
Přítomno celkem 5 delegátů s hlasovacím právem, k přijetí návrhu je třeba 3 hlasů.
Řazení dále v zápisu:

výsledek hlasování (pro - proti - zdrželi se)

2. Volba vedení orgánů členské schůze
Zapisovatel – Ondřej Černý
Předsedající – Jakub Hasil
SCHVÁLENO 5 - 0 – 0
3. Zpráva o činnosti
Předsedající VH z pověření řídícího výboru přednesl zprávu o činnosti a financování ČSRH a zahájil diskusi o
další činnosti spolku.
NA VĚDOMÍ – BEZ HLASOVÁNÍ
4. Úprava hracího schématu v roce 2019
V návaznosti na předchozí bod byl předložen komplexní návrh:


v roce 2019 se nebude konat finálový turnaj mistrovství ČR



mistry republiky v jednotlivých kategoriích (identických s ČP) budou vyhlášeni nejlepší čeští hráči na Czech
Open 2019



Český pohár 2019 bude ukončen k 30.11.2019 (zařazení turnajů nejpozději do 31.10.19)



v jednotlivých kategoriích budou uděleny poháry třem nejlepším v konečném pořadí



nominace na MS 2020 bude provedena podle konečného pořadí Českého poháru (přednostní právo mají
vítězové ČP; při odmítnutí a/nebo při souběhu nominací pak dále podle ČP)



případné vyhlášení MČR 2019 družstev je v kompetenci ŘV v návaznosti na případný deklarovaný zájem
členské základny



pro následující sezónu/y určí postup řádná VH v roce 2019
SCHVÁLENO 4 – 0 – 1

5. Určení pořadatelů kategorie „A“
Návrh: Jako turnaj kategorie „A“ bude klasifikováno Czech Open (Most, 11.10.19) a případně další turnaje,
které pořadatelé (včetně data a mésta konání) nahlásí ŘV nejpozději do 15. ledna 2019. Ostatní turnaje budou
do Českého poháru zařazeny jako turnaj kategorie „B“.
SCHVÁLENO 3 – 0 – 2
6. Doplnění pravidel
Návrh: Manipulace s mobilním telefonem při zápase je zakázána. Porušení pravidla se trestá kontumací 0:5 ve
prospěch soupeře.
SCHVÁLENO 4 – 0 - 1
7. Volba reprezentačního kouče
Návrhy: Ondřej Černý, Jaromír Flotýn Sen.
Se souhlasem všech bylo domluveno, že hlasování proběhne tak, že každý hlasující odevzdá na lístku napsané
jméno maximálně jednoho z kandidátů. Reprezentačním koučem bude kandidát s vyšším počtem hlasů.
Ondřej Černý – 3 hlasy ; Jaromír Foltýn Sen. - 2 hlasy
Reprezentačním koučem byl jmenován Ondřej Černý. Funkční období není omezeno, kouč může odstoupit
nebo být odvolán valnou hromadou.
8. Hrací systém MČR 2018 - družstva
Návrh: jednou každý s každým, jednokolové zápasy
NESCHVÁLENO 2 – 1 – 2
Protinávrh: dvě skupiny, v rámci skupiny jednou každý s každým, jednokolové zápasy; následně první dva ze
skupiny křížem, poté semifinále, finále (tříkolové zápasy); třetí ze skupin o 5. místo, čtvrtí o 7. místo
(jednokolové zápasy)
NESCHVÁLENO 1 – 3 – 1
Vzhledem k tomu, že nebyl schválen ani jeden z návrhů, proběhla diskuse o dalším postupu a zformulován
návrh odlišný od obou předchozích: 5 kol Švýcarským systémem (jednokolově); následně dle tabulky první
dva finále (tříkolově), třetí a čtvrtý o 3. místo (tříkolově), pátý+šestý o 5. místo (jednokolově), sedmý+osmý o
7. místo (jednokolově)
SCHVÁLENO 3 – 0 – 2
zapisovatel

předsedající VH

