Svaz národní házené
SPORTOVNĚ - TECHNICKÁ KOMISE
V Ostravě 8. 7. 2021

Zápis z letního aktivu STK SNH
Přítomni:
Omluveni:

Gřes Martin (STK, SM), Popelka Josef (SČ), Krošlák Pavel (VČ), Čermáková Hana
(StČ), Stanislav Vošický (JM), Musil Jan (JM), Jabbourová Romana (ZČ)
sekretář SNH

1) Zahájení
Všechny přítomné přivítal předseda STK SNH Martin Gřes
2) Zhodnocení ligového soutěžního ročníku 2020/2021
Vzhledem k epidemiologické situace – bez komentáře.

3) Rozlosování ročníku 2021/2022 ligových soutěží
Všechny oblasti obdržely návrh rozlosování nového ligového ročníku v předstihu, který byl
projednán.
-

MUŽI:
o z II. ligy sk. A odstoupila družstva TJ Spartak Rožmitál p/T a Jiskra Raspenava a ze
sk. B pak TJ S. Osek n/B a SK NH Veselí n/M
o z OP se přihlásily družstva KNH Chomutov (SČ) a TJ Chropyně (SM)
o na základě těchto skutečností budou obě skupiny II. ligy mužů v 9 účastnících

-

ŽENY:
o
o
o
o
o

-

z I. ligy odstoupila družstva SPORT KLUB Náchod a TJ S. Opatovice n/L
z OP se přihlásily družstva KNH Litvínov (SČ) a Draken Brno (JM)
v západní části je 11 účastníků rozděleno do 2 skupin po 6 a 5.
ve východní části je 9 účastníků rozděleno do 2 skupin po 5 a 4.
dodatečné oslovení SK Autonot Jihlava k dopění východní části skončilo
neúspěšně
o stejně tak neúspěšně skončilo oslovení oddílů ze StČ oblasti, zda by hrály
východní část
o 4 členná skupina na základě rozhodnutí VV se bude hrát 3 kolově
STK vyhlašuje termín 6.8.2021, do kterého je možno měnit termíny utkání bez poplatku
a to pouze se souhlasem STK.
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4) Rozlosování Českého poháru dospělých 2020/2021

-

Navrhované rozlosování Českého poháru bylo po diskusi schváleno a byli dohodnuti
pořadatelé (oblasti) na většinu skupin.
Oproti původnímu návrhu došlo k přesunu pořadatelství čtvrtfinále mužů sk. G z VČ na JM
oblast
V řešení je čtvrtfinále žen sk. A – SČ nebo StČ oblast

5) Informace o soutěžích OP 2020/2021 v jednotlivých oblastech
-

Jednotlivé oblasti zašlou hodnocení písemně předsedovi STK SNH.

6) Diskuze
-

Diskuse ohledně termínu VH SNH stanoveném na 28.9.2021
o Napříč oblastmi zaznělo jasné nesouhlasné stanovisko, a to z důvodu chybějících
termínů pro mládež. (MaP ČR 2021 v září, Čechy – Morava)
o Proto př. STK na dalším jednání VV SNH má projednat posun termínu VH SNH na
pozdější termín.
o Návrh nových termínů 17.11.2021 nebo 4.-5.12.2021 (
Martin Gřes v.r.
předseda STK SNH
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