Usnesení řídícího výboru ČSRH - 30. listopadu 2020
1. ŘV potvrzuje výsledky k 28. září 2020 jako konečné výsledky Českého poháru 2020
(12. ročník Českého poháru). Vzhledem k tomu, že neproběhl žádný turnaj na
Slovensku, nebudou tyto výsledky vedeny zároveň jako výsledky 1. ročníku
Česko-slovenského poháru. Č-S pohár je zrušen; bude-li vyhlášen někdy v
budoucnu, bude jako 1. ročník veden až tento nově vyhlášený.
2. ŘV schvaluje: Za 1. - 3. místo v jednotlivých kategoriích ČP 2020 bude uděleny
pouze medaile (s ohledem na malý počet započítaných turnajů a malou účast v ČP),
předány budou buď na nějaké turnaji v roce 2021, při jiné vhodné příležitosti nebo
zaslány poštou.
3. ŘV schvaluje: Ruší se MČR 2020.
4. ŘV schvaluje: Až do schválení podmínek ČP 2021 valnou hromadou a oficiálnímu
vyhlášení propozic je možné (dle aktuální epidemiologické situace) vyhlašovat
turnaje kat. B, započítané do ČP 2021, přičemž se pro organizaci přiměřeným
způsobem použijí podmínky z ČP 2020.
5. ŘV vyhlašuje (volební) valnou hromadu s následujícím programem - per rollam:
● volby řídícího výboru - NÁVRH - Vojtěch Černý (předseda), Jaromír Foltýn
Sen. (místopředseda), Jakub Hasil (pokladník)
● Český pohár 2021 - změny oproti sezóně 2020 - NÁVRH - konají se pouze
turnaje kat. B, pořadatel vyhlašuje min. 10 dnů předem (pozn. toto platí i na
konci sezóny) podle aktuální situace (technické náležitosti propozic ČP,
termíny, ročníky apod. upraví ŘV)
● MČR 2021 - NÁVRH - pořadatel: Chameleons Pečky, termín oznámí
pořadatel min. 20 dnů předem podle aktuální situace; soutěže družstev i
jednotlivců otevřené, pořadatel je oprávněn vybírat startovné (stanoví po
dohodě s ŘV ve výši obvyklé pro soutěže ČSRH), minimální účast v kategorii
= 3, hrací systémy stanoví pořadatel po dohodě s ŘV. Pokud MČR nebude
moci proběhnout v kalendářním roce 2021, nepřekládá se. Pokud se
pořadatel MČR pořadatelství vzdá, může být toto řídícím výborem
delegováno na jiný subjekt, příp. může ČSRH uspořádat MČR sám.
6. ŘV schvaluje: Podmínky konání valné hromady PER ROLLAM
● kluby oprávněné k účasti na VH (v závorce předpokládaný zástupce) - Black
Sharks (Doležalová), Seny-Oři (Foltýn Sen.), Lejdýs (Laštůvková),
Chameleons (Lazar), SVČ Most (Hasil), 15.ZŠ Most (Lhotáková) - nahlásí do
6. 12. 2020 e-mailové adresy, z nichž proběhne hlasování, a to na email
jakub.hasil@post.cz a v kopii na tahlovyhokej@gmail.com ; ve stejném
termínu a stejným způsobem bude možné zaslat jiné návrhy/protinávrhy (s
ohledem na mimořádnou situaci navrhují prosím zváží, zda je nutné
projednávat nyní)
● nejpozději 9. 12. 2020 rozešle ŘV na nahlášené emailové adresy program a
jednací řád valné hromady per rollam.

●
●

hlasování proběhne e-mailem do 20. 12. 2020 23:59, následně ŘV zpracuje
zápis a rozešle / zveřejní na webu.
hlasovat se bude pouze o předložených návrzích, nebude možné v průběhu
hlasování podávat protinávrhy.

Za řídící výbor ČSRH
Vojtěch Černý, předseda

