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Partner Severočeské oblastní soutěžní komise SNH 

Z P R Á V Y  č. 9 – 2015/2016 

ze zasedání ze dne 9.6. 2016 v Mostě 

Přítomni:  P. Hojer, J. Bukovský, M. Smák, L. Kult, V. Kobera (telekonference)  

Omluveni: J. Popelka    

Hosté:   

Program: 

1) Kontrola zápisu z minulých jednání  
2) Příprava letního aktivu oddílů 
3) Zajištění účasti na letním aktivu STK VV SNH 
4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM 
5) Příprava propozic ZHP 2017 
6) Různé 

 
P. Smák zahájil jednání a požádal o schválení či doplnění navrženého programu. 

Program byl schválen v navrženém znění.  

1) Kontrola zápisu z minulých jednání 

Řídící jednání provedl kontrolu plnění usnesení z minulých zápisů. 

Ze zápisu z jednání OSK rozšířeného o předsedy jednotlivých oddílů a klubů zůstává 

v platnosti úkol: 

- Připravit podmínky pro uskutečnění soustředění reprezentačních výběrů Sč. 

OSK v kategoriích starší žactvo a dorost, v roce 2017 uspořádat toto soustředění 

v kategorii st. žactvo a na základě zkušeností připravit vyhodnocení průběhu a 

rozhodnout o dalším postupu v pořádání těchto soustředění i pro kategorii 

dorost 

Z: předseda ÚM     KT: 31.8.2016  T: 30.4.2017 

Usnesení č. 13/2016 – OSK bere zprávu na vědomí a 

b) ukládá předsedovi STÚ zaslat Propozice mistrovských soutěží pro ročník 2016/17 

spolu s přihláškami do soutěží všem oddílům Sč. oblasti 

Z: M. Smák    NT: 16.6.2016 

Usnesení č. 16/2016 

a) OSK schvaluje zápis z posledního jednání OSK  
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2) Příprava letního aktivu oddílů 

Předseda STÚ a ÚM navrhli předběžný termín konání dne 23.7.2016 – závisí též na 

termínu jednání aktivu ligových oddílů, stále trvá i alternativa spojit jednání letního 

aktivu s řádným jednáním OSK. 

Místem konání bude hřiště Baníku Most NH od 10,00 hod. – předjednáno s p. Stýblem 

Připraveno znění pozvánky s programem. 

Usnesení č. 17/2016 – OSK bere zprávu na vědomí a 

a) schvaluje předběžný termín konání letního aktivu a navržený program 

b) ukládá předsedovi OSK zaslat pozvánku po obdržení informace o datu konání aktivu 

ligových oddílů, nejpozději však do 30.6.2016 

Z: J. Popelka    T: 30.6.2016 

 

3) Zajištění účasti na letním aktivu STK VV SNH 

Podkladem pro účast bude závěrečný Zpravodaj STÚ, DÚ, ÚM a ÚR za ročník 2015-2016. 

Sč. OSK bude po domluvě zastupovat p. L. Kult. 

Usnesení č. 18/2016 – OSK bere zprávu na vědomí 

 

4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM    

a)  předseda STÚ informoval o průběhu mistrovských soutěží v kategorii dospělých a 
dorostu –  řádně ukončena soutěž OP žen a mužů 

b)  předseda ÚM informoval o průběhu mistrovských soutěží mládeže – řádně ukončeny 
přebory st. žactva 

c)  předseda DÚ připravil k projednání udělený OT trest hráče Vladimíra Martínka z SK 
Chomutov NH 

d)  předseda ÚR informoval o důvodech změn v delegování rozhodčích v uplynulém 
týdnu 

Usnesení č. 19/2016 – OSK bere zprávu na vědomí  
 
5) Příprava propozic ZHP 2017 

Předseda ÚM připraví do příštího jednání Sč. OSK návrh znění Propozic ZHP 2017 a zašle 

jej v předstihu na členy OSK k připomínkování – vzhledem ke zkušenostem z minulých 

ročníků je předpokládané znění obdobné zněním předešlým 

Usnesení č. 20/2016 – OSK bere zprávu na vědomí a  

a) ukládá předsedovi ÚM zaslat návrh znění propozic ZHP 2017 nejpozději do 

10.7.2016 na členy OSK 

Z: p. Hojer    T: 10.7.2016 

b) ukládá všem členům OSK zaslat připomínky k návrhu propozic nejpozději do 

14.7.2016 předsedovi ÚM 

Z: všichni členové OSK  T: 14.7.2016 
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6) Různé 

a) předseda OSK v zastoupení p. Smákem informoval o řádném vyúčtování 

mezioblastních turnajů mládeže v Praze-Modřanech a Březně u Ml. Boleslavi – 

všechny účetní doklady předány 

b) předseda ÚM předložil vyúčtování ZHP 2016 

c) předseda STÚ navrhl uskutečnit krátkou schůzi OSK před letním aktivem SČ oblasti 

Usnesení č. 21/2016 – OSK bere zprávu na vědomí 

 

Příští jednání OSK bude dne 14.7. 2016 v Mostě v 17,00 hod. , pokud nedojde ke 

spojení letního aktivu a řádného jednání OSK 

 

                                                                               Ing. Josef Popelka, v.r. 

                                                                          předseda Severočeské OSK 


