Zapsal. P.Podzimek

Pozemní hokej
HC Slavia Hradec Králové
Kuklenská 1730/10a
50002 Hradec Králové

Zápis č. 3/2022
z porady vedení oddílu pozemního hokeje HC Slavia HK
dne 22.3.2022 – 18.00 hod.
Přítomni: M. Krýsl, M. Machút, M. Toms, Z. Stránský, Š. Šmídová, P. Vojtěšek, R. Vlachová, L.
Kožešníková
Omluveni:

Program:
1) Kontrola plateb příspěvků
2) Hlášení změn zápasů – termín do 23.3.2022 na STK
3) Nastavení pravidel pro jízdy na turnaje a zápasy
4) Základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií
5) Vyplnění dotazníku STK - vyhodnocení halové sezony – termín do 31.3.2022
6) Různé

K jednotlivým bodům programu:
1) Kontrola plateb příspěvků
Byla provedena kontrola zaplacených příspěvků k datu 22.3.2022. Kdo dosud nezaplatil, bude na tuto
skutečnost upozorněn emailem nebo trenéry.
2) Hlášení změn zápasů – termín do 23.3.2022 na STK
Na základě komunikace trenérů, D. Bendáka a R. Vlachové budou zaslány požadované změny termínů
zápasů na STK do 23.3.2022.
3) Nastavení pravidel pro jízdy na turnaje a zápasy
Předsednictvo rozhodlo, že sjednotí částku proplácenou za 1 km u cest uskutečněných jak trenéry, tak i
rodiči a to na 4,- Kč/1 km. (tj. HK-Praha 224 km=896,- Kč, HK-Rakovník 340 km=1360,- Kč, HK-Plzeň
404 km=1616,- Kč, HK-Mnichovice 204 km=816,- Kč, HK-Kadaň 444 km=1776,- Kč).
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Dále z důvodu úsporných opatření předsednictvo rozhodlo, že pro cestování může být využit tranzit
(poskytnutý p. Krejbichem) jen v případě, že k odjezdu na turnaj nebo zápas bude zapotřebí více než čtyři
plně obsazená auta. Využití autobusu jen v mimořádných případech a po schválení vedením oddílu.
V případě nedodržení předchozího odstavce, bude rozdílová částka doplacena organizátory (účastníky)
zájezdu.
4) Základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií
Na základě proběhlé diskuse bude provedeno základní rozdělení hráčů a hráček do kategorií
s přiřazením trenéra. Koncept tabulky připraví R. Vlachová a vyplnění provede L. Kožešníková.
5) Vyplnění dotazníku STK - vyhodnocení halové sezony – termín do 31.3.2022
S dotazníkem se seznámili všichni členové předsednictva a na základě proběhlé diskuse bude
dotazník v termínu do 31.3.2022 vyplněn. Případné detaily budou řešeny ve společné komunikaci.
6) Různé
a) Klub zaplatil fakturu za ztracenou zápisovou sadu (kufr, tablet atd.) 6807,- Kč. Pro příště se
přijmou taková opatření, aby se tato situace více neopakovala.
b) Zahájeny venkovní tréninky od 21.3.2022. Správci areálu ve Farářství p. Koťanovi zaslán rozpis
tréninků. Nutno dodržovat nastavená pravidla v případě, že se trénink neuskuteční. Rozpis je
zveřejněn také na webu v sekci „Rozpis tréninků“. Informovat D. Bendáka a R. Vlachovou.
c) Zápis z porady vedení klubu ze dne 23.2.2022 je zveřejněn na webu.
d) Zápis z porady trenérů ze dne 8.3.2022 je zveřejněn na webu.
e) Potvrdili jsme účast v projektu Olympijský sen. Pro náš klub byl do pozice Head Performance
Coach (HPC) vybrán Tomáš Babický.
f) IV. Májový mezinárodní turnaj mládeže se uskuteční ve dnech 11. – 12.6.2022.
g) Termín další schůze předsednictva - 26.4.2022 od 18.00 hod. na aréně pozemního hokeje ve
Farářství.
h) Bylo rozhodnuto, které týmy budou nahlášeny na venkovní a halovou sezónu 2022/2023.
HALA 2022/2023
U6,8 - turnaje
U10 kluci
U10 dívky
U12 mix
U15 kluci (dva týmy)
U15 dívky
Extraliga ženy
Extraliga muži
2. liga muži – v případě neplacení startovného (nebo úhrady z dotací)
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VENEK 2022/2023
U6,8 - turnaje
U10 kluci
U10 dívky
U12 mix
U15 kluci
U15 dívky
Extraliga ženy
Extraliga muži

Zapsal: R. Vlachová
22. 3. 2022
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