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

Termín: pátek 15. listopadu 2019 (v rámci 24 hodin stolního hokeje) 

Místo konání: MOST Středisko volného času

1. Prezence

Přítomni s hlasovacím právem (družstvo, podpis): 

Seny-Oři (Jaromír Foltýn Sen.)

Lejdýs Most (Alena Laštůvková)

Černí Zlobři (Jakub Hasil)

Black Sharks Most (Jan Kusý)

Chameleons Pečky (Jiří Lazar)

Hosté bez hlasovacího práva (jméno, podpis)

Kateřina Doležalová

Hana Kusá

Petr Kusý Jun.

Pavla Řezáčová

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 – Jaromír Foltýn Sen.

Předsedající – Jakub Hasil

SCHVÁLENO 5 - 0 – 0

3. Zpráva o činnosti

Předsedající VH z pověření řídícího výboru přednesl zprávu o činnosti a financování ČSRH. 

NA VĚDOMÍ – BEZ HLASOVÁNÍ

4. Návrh na změnu pravidel (hrací doba)

Návrh: Jaromír Foltýn přednesl návrh Luboše Kašického na změnu hrací doby zápasu táhlového hokeje 
Chemoplast na 4 minuty. Byly předneseny argumenty pro i proti této změně.

NESCHVÁLENO 0 – 5 – 0

5. Návrh na změnu Českého poháru na Česko-slovenský pohár



Návrh: Jaromír Foltýn a Jakub Hasil přednesli návrh Luboše Kašického na změnu Českého poháru na Česko-
slovenský pohár s tím, že by zůstal zachován dosavadní model ČP a slovenská strana by garantovala, že 
minimálně jeden z turnajů proběhne na Slovensku. 

SCHVÁLENO 5 – 0 - 0

6. Určení pořadatelů kategorie „A“

Návrh: O pořadatelství turnajů kategorie „A“ projevili zájem Praha (Seny-Oři), Pečky (Chameleons), Most 
(SVČ). Pořadatelé nejpozději do 15. ledna 2020 domluví s ŘV místa a termíny konání. Ostatní turnaje budou 
do Českého poháru zařazeny jako turnaj kategorie „B“.

SCHVÁLENO 4 – 0 – 1

Pozn. ŘV doporučuje vybírat termíny s ohledem na termínovou listinu WTHA a také s ohledem na další 
soutěže v rámci UHSH (šprtec, air-hockey).

7. Mistrovství ČR 2020

Proběhla diskuse o dohrané sezóně a možnosti organizace MČR jednotlivců a družstev v sezóně 2020.

Návrh: Mistrovství ČR jednotlivců a družstev proběhne v Pečkách (Chameleons). Jak soutěž jednotlivců, tak 
soutěž družstev budou otevřené, bez kvalifikace prostřednictvím Českého (Česko-slovenského) poháru. 
Termín domluví pořadatel s ŘV do 15. ledna 2020, následně bude termín zveřejněn.

SCHVÁLENO 4 – 0 - 1

8. Hrací systém MČR 2020 

Návrh: turnajové systémy MČR 2020 v soutěžích jednotlivců a družstev určí pořadatel podle počtu 
zúčastněných a vyhrazeného času.

SCHVÁLENO 4 – 0 - 1

zapisovatel předsedající VH


