
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  16. 4. 2013 

 

 

Přítomni: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, P.Zoulík, M.Zoulík, P.Kusý, M.Dalecký 

   

1. Hlavním bodem programu bylo rozhodnutí o přihlášení nejmladších družstev do soutěží. Před 

koncem, sezony proběhla schůzka vedení družstva přípravek a rodičů s výborem, kde zástupci 

přípravek přednesli svůj návrh pro příští sezonu.  

Návrh: přihlásit družstvo ročníku 2004 s tím, že jeho součástí by byli hráči ročníku 2004 (3) a 

dále postaršení hráči ročníku 2005 (7). Počet hráčů by byl 7 + 1, což je pro minihokej 

dostačující. Hráči ročníku 2004 přislíbili výpomoc při utkání mladších žáků.  

 

Výbor hodnotil tento návrh i s ohledem na obsazení kategorie mladších žáků a další okolnosti: 

a) Kategorie 2004 bude v příští sezoně hrát polovinu sezony na malé hřiště, druhou polovinu na 

velké hřiště. Výše uvedený počet hráčů není dostačující pro hru na velkém hřišti. Navíc 

jedním z hráčů je V.Pokorná; děvčata pro příští sezonu nemají výjimku a do MŽ musí hrát ve 

své kategorii. 

b) Postaršení hráčů v takovém počtu není v zájmu ČSLH, který se naopak snaží tyto jevy 

regulovat. Výbor se přiklání k názoru, že postaršování je mimořádná situace a nesmí se 

stávat běžnou praxí. 

c) Hráči ročníku 2004 po nepřihlášení jejich kategorie jsou výkonnostně schopni se zařadit do 

kategorie MŽ, není tedy ohrožen jejich další vývoj. 

 

Výbor po diskusi hlasoval o dvou variantách: 

1. Návrh vedení kategorie přípravek :  přihlásit krajskou ligu přípravek 2004 s 

postaršením hráčů (7) ročníku 2005. 

2. Návrh vedení klubu: přihlásit minihokej 2005 a hráče ročníku 2004 v počtu 2+1 

začlenit do MŽ.  

 

Výbor hodnotil tyto návrhy i v návaznosti na změny v mládežnických soutěžích pro sezonu 2013/14 a 

s ohledem na obsazení kategorie mladších žáků i další okolnosti: 

Kategorie 2004 bude v příští sezoně hrát polovinu sezony tj. od října do prosince na malé hřiště 

minihokej 3 na 3 s minimálním počtem hráčů 6+1. Druhou polovinu sezony od ledna do března 

dlohodobou soutěž na celé hřiště 5 na 5 s minimálním počtem hráčů 10+1. Po postaršení 7 hráčů 

ročníku 2005 i tak nesplníme povinnost o minimálním počtu hráčů pro sehrání utkání na celé hřiště a 

proto není možné kategorii přípravek 2004 pro sezonu 2013/14 přihlásit, což ovlivnilo i rozhodnutí 

ČSLH o zákazu starších hráček ročníku 2003. V našem případě se jednalo o Valerii Pokornou, která 

by při možnosti “omlazení” které platilo minulou sezónu naplnilo minimální počet 10 + 1 hráčů v 

kategorii přípravek 2004. 

M.Dalecký a P.Zoulík sdělí toto stanovisko rodičům při prvním tréninku letní přípravy. 

 

 

2. Další kategorií jsou nejmladší děti (ročníky 2006 a mladší). Pro tuto kategorii je třeba 

dohodnout dva z rodičů, kteří by převzali vedení a organizační záležitosti. Předběžně by 

připadali v úvahu T.Hendrich a M.Pokorný. M.Dalecký s nimi tuto možnost projedná a sdělí 

výboru výsledek. 

 



                                       

                                
 

 

 

3. Je třeba jednat s HC Pardubice o působení hráče P.Lenocha. L.Hladík napíše p. Jinřichovi 

naše stanovisko a sdělí výboru odpověď. 

 

4. J.Ligr zajistí náhradu škody na zařízení KD Skuteč od M.Severy, který část této škody 

způsobil. 

 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


