
č. 53/2015 

Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, 
komise ženského hokeje ČSLH 

Praha  23.6.2015        10:15 

Přítomni:  Karel Hornický, Luboš Johan, Martin Mašek, David Moravec, Petr Wadowski,  
Omluven : Karel Manhart,   

Hosté:    Martin Loukota 
 

Program 

1) Kontrola úkolů 
2) Reprezentace:  

a) Kalendář akcí 
b) Koordinace akcí s rozpisem soutěže 

c) Materiální vybavení týmů 

d) Upřesnění obsazení realizačních týmů 
3) Soutěž 2015/2016 

a) Rozpis 
b) Technické podmínky 

4) Výjimky startu dívek v chlapeckých soutěžích 
5) - Různé dle potřeby 

 

1) Kontrola úkolů   
 Úkol  51-01  – Zpracovat kritéria výjimek – splněno viz bod 4)    

                 
2)  Reprezentace: 

a) Kalendář bude doplněn o některé akce včetně srpna. 

Úkol  53-01  – Doplnit termínovou listinu podle připomínek z KŽH včetně srpna.      
                  Odpovědnost: Hornický    – termín 30.6.2015   

  
 - Martin Loukota informoval o nabídkách na účasti reprezentací na turnajích v Kanadě (říjen, lis-

topad 2015) a v Japonsku (prosinec 2015).  
Úkol  53-02  – Vedoucí družstev zváží účast jak po sportovní tak i finanční stránce. 

                  Odpovědnost: Moravec, Johan, Mašek    – zpráva na příští KŽH    

 
 - Olympiáda mládeže v termínu 12.2.až 21.2.2016 v Lillemhammeru pro roč. 2000 a 2001. Účast 

17 děvčat (15 hráček, 2 brankářky). Nominaci provedou trenéři U18 a U15 
Úkol  53-03  – Nominaci zajistí s trenéry 

                  Odpovědnost: Johan    – zpráva na příští KŽH   

 
-  V rámci akcí reprezentací jsou prováděny i propagační akce. Byl vznesen návrh, aby tyto akce 

byly realizovány i v Jihočeském kraji. 
Úkol  53-04  – Vedoucí družstev zváží účast jak po sportovní tak i finanční stránce. 

                  Odpovědnost: Moravec, Johan, Mašek    –    průběžně 

 
b) Koordinace akcí – všechny akce reprezentací jsou v rozpise zohledněny. 

 
c) Materiální vybavení týmů  

-  Požadavky jednotlivých týmů byly zaslány M. Loukotovi. Pro družstva A a U18 bude fasováno 
jednotné oblečení. Fasování je vhodné provést najednou v srpnu po dohodě se Z. Šmídem.  

Úkol  53-05  – Zajistí vedoucí družstev. 

                  Odpovědnost: Moravec, Johan, Mašek    – zpráva na příští KŽH  
      

    - IIHF vyhlásila program na materiální podporu hokeje. Je třeba zaslat vypracovaný projekt s 
požadavky na IIHF. 

Úkol  53-06  – Zjistit podrobnosti a zaslat požadavky. 

                  Odpovědnost: Loukota, Moravec, Johan, Mašek    – zpráva na příští KŽH   
   

   - Požadavek Reprezentace A obléknout hráčky také do jednotného civilního oblečení (kostýmek). 
Možnosti je nutné projednat s PRO-HOCKEY CZ,  L. Bártovou. 

 



Úkol  53-07  – Projednat, případně zajistit. 

                  Odpovědnost: Moravec    – zpráva na příští KŽH    
   - Mašek předložil návrh na zapůjčování brankářských setů pro mládež. Je třeba projednat možnosti 

na ČSLH. 

Úkol  53-08  – Dopracovat podmínky zapůjčení a projednat. 
                  Odpovědnost: Mašek, Loukota    – zpráva na příští KŽH    

 
d) Upřesnění real. týmu U18  

- došlo ke změně masér/hospodář  - Marcel Krejsa místo Maroše Solenského. 

 
 

3) Soutěž 2015/2016 – dokumenty KVV Libereckého kraje K. Hornický 
a) Rozpis – schválen rozpis koordinovaný s akcemi reprezentací. Byla zamítnuta žádost o úpravu 

TOP divize (obdobně jako v předchozí sezoně) Hlasování pro 0, proti 4, zdrž.1 
b) Technické normy – schváleny 

  

4) Výjimky  -  
- Manhart předložil písemný návrh na udělování výjimek startu dívek v chlapeckých soutěžích. Po 

diskusi byl návrh přijat a KŽH je jím bude řídit. 
- K dnešnímu dni nebyla zaslána nová žádost o výjimku. 

 

5) Různé 
a) Víkend ženského hokeje – letos bude ve dnech 10.10 a 11.10.2015 

b) Turnaj v minihokeji 
Úkol  53-09  – Navrhnout akce a jejich uspořádání a propagaci. 

                  Odpovědnost: Mašek, Loukota    – zpráva na příští KŽH    
 

 

         
                   Petr Wadowski 

 
Jednání ukončeno ve 12:30                 Příští jednání v Roudnici v sobotu  22.8.2015 od 14 hod. 

    


