
č. 55/2015 

Zápis ze zasedání komise ženského hokeje ČSLH 
 

Praha   21.9.2015        13:00 

Přítomni: Karel Hornický, Karel Manhart, Martin Mašek, David Moravec, Petr Wadowski, Karel Jankovič, 
Martin Loukota 

Omluven: Lubomír Johan   
Hosté:     

 

Program 
1) Kontrola úkolů 

2) Závěrečný turnaj CZE – SVK (Česko Slovenský pohár) 
3) Reprezentace:  

4) Soutěž 2015/2016 

5) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích 
6) Různé dle potřeby 

 
1) Kontrola úkolů   

Úkol  53-03  – Olympiáda mládeže v Lillehammeru – V současné době jsou do Akreditačního systé-
mu Olympijského výboru vnášena data širší nominace cca 35 hráček a členů realizačního týmu. Finální 

nominace hráček bude oznámena do 15.1.2016 (17 hráček). Rovněž počet členů realizačního tým bude 

stanoven podle propozic OV.  
                  Úkol splněn   

 
Úkol  53-04  – Vedoucí reprezentací zváží účast jak po sportovní tak i finanční stránce. (Jihočeský 

kraj). Již v říjnu je pořádán dvoudenní kemp repre žen v Českých Budějovicích. V lednu 2016 připravuje 

akci U 15. 
                   Úkol trvalý.  

 
Úkol  53-06  – Materiální podpora IIHF – původní nabídka IIHF bude krácena  

                   Úkol trvá   

 
Úkol  53-07  – Civilní oblečení reprezentací projednáno, čeká se na schválení 

                  Úkol trvá   
    

Úkol  53-09  – Víkend ženského hokeje + minihokej –  Světlá nad Sázavou ve dnech 10. a 
11.10.2015       Úkol splněn   

 

 



Úkol  54-01  – Změna rozpisu na 5. a 6. 12. 2015 – přeložit 4. Kolo TOP      

                    Úkol splněn   
 

Úkol  54-02  – Výjimky - doporučení VV ČSLH zašle  

Úkol splněn   
 

Úkol  54-03  – Prověřit zájem týmů v ČR na turnaj dívek do 12 let na Slovensku     
Odpovědnost:  Mašek    –  do příští KŽH       

                   

2)  Česko  Slovenský pohár 
 

a) SVK zaslali prezentace, která bude dále předložen ke schválení jak na SZĹH tak na ČSLH. 
Rozhodnutí bychom měli znát do 15.10.2015. Kontaktní osoby za SVK Vladimír Polakovič, za CZE 

Karel Hornický. 
b) Na Slovensku se nenašel zájemce o pořádání akce, proto nultý ročník uspořádáme my. 

Podmínkou je dostatek financí na obou stranách.  Místo bude zvoleno v blízkostí společné 

hranice.  
 

3) Reprezentace 
a) Je nutná zpětná vazba od reprezentací do oddílů.  

 

b) Manažeři všech reprezentací jsou odpovědni za dodržování sponzorských a partnerských smluv 
včetně následné medializace např. poskytování rozhovorů při akcích repre. 

 
Úkol  55-01  – Zajisti dodání 2 ks roll-upů pro reprezentace      

Odpovědnost:  Loukota  –  do příští KŽH       
  

c) U všech reprezentací žen budou sjednoceny testy hráček a výsledky zpřístupnit všem trenérům 

repre. Bude možné sledovat vývoj hráček.  
 

Úkol  55-02  – Prověřit možnost ukládání do SW archivu (např. Dropbox)     
Odpovědnost:  Mašek, Moravec    –  do příští KŽH   

   

d) Od 25.11.2015 se zúčastní repre U18 kempu v Calgary. Proto je nutné přeložit 12. Kolo ligy žen 
   

e) Repre U18 plánuje návrat z MS dne 17.1.2016. Proto se ruší plánovaný kemp U15 ve dnech 15.1. 
až 17.1.2016 

 

4) Soutěž 2015/2016 –   
Liga žen je rozehrána, zatím bez vážných provinění. Na drobné nesrovnalosti byly oddíly upozorněny 

řídícím soutěže. 
 

Úkol  55-03  – Změna rozpisu viz 3) a) d) e)  - aktualizace termínové listiny     
                  Odpovědnost: Hornický    –   ihned    

 

5) Výjimky :  
Janna Ramajzlová 1991 – start v LJ  za T.J. Slavoj Velké Popovice - hlasování per rollam - doporučeno 

 
 

6) Různé 

 
 

         
                   Petr Wadowski 

 
Jednání ukončeno v 15:15                   Příští jednání v Praze dne 9.11.2015 ve 13 hod. 

    


