
č. 52/2015 

Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, 
komise ženského hokeje ČSLH 

Praha  29.4.2015        13:15 

Přítomni:  Petr Wadowski, Roman Kosina, Rosťa Walica, Karel Manhart 
Omluven : Karel Hornický,   

Hosté:    Jaromír Dlouhý 
 

Program 

1) -  Kontrola úkolů 
2) -  Účast zahraničních týmů v lize žen 

3) -  Liga žen 2014/2015   
4) -  Soutěž 2015/2016 

5) -  Shromáždění klubů  

6) - Různé dle potřeby 
 

1) Kontrola úkolů   
 Úkol  51-01  – Zpracovat kritéria výjimek – v současné době je komisí mládeže ČSLH rozpracována 

struktura mládežnických soutěží. Dokud nebude konečná verze, nelze stanovit kritéria výjimek. Ter-
mín prodloužen.3  

                   Odpovědnost: Manhart    – termín 15.6.2015    

      Úkol  51-02  – Požádat  oddíl Cherokees o zajištění  jednací místnosti - splněno   
 Úkol  51-03  – Zajistit potřebné dokumenty pro úspěšné jednání shromáždění - splněno       

           
2)   Účast zahraničních týmů v lize žen  - vzhledem k neúčasti Karla Hornického se tento bod pře-

kládá na příští jednání 

  
3) Liga žen 2014/2015  - Celý ročník proběhl bez zásadních problémů. Konečné výsledky byly 

přílohou zápisu č. 51/2015. Soutěžní ročník 2014/2015 je ukončen. 
 

4) Soutěž 2015/2016 – bude se hrát podle stejného modelu jako 2014/2015.  
Termín podání přihlášky je stanoven na 28.5.2015. Formulář přihlášky je přílohou tohoto zápisu. Star-

tovné ve výši 3500,- Kč a vratná kauce ve výši 1500,- Kč musí být zaplaceno rovněž do 28.5.2015. 

 
5) Shromáždění klubů 2015 – se bude konat dne 30.5.2015 od 10:00 hod v prostorách ZS v Blansku. 

Oběd si bude možné objednat ráno po příchodu do restaurace podle denní nabídky. Ruda Valla pro-
jednal i možnost ubytování přímo na ZS. Objednat je možné  na tel. Č. 516 428 918 volat do 13 
hod. 

Za každý oddíl se mohou zúčastnit dva delegáti, kteří předloží vyplněné a potvrzené delegační lístky. 
Řízením shromáždění je pověřen Karel Hornický.   
 

6) Různé   

 
 

         
                   Petr Wadowski 

 

Jednání ukončeno ve 14:45                              Příští jednání v Blansku 30.5.2015 od 9 hod. 
    


