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Zpráva o činnosti RSHb za rok 2014
Do kalendářního roku 2014 vstupoval Výkonný výbor RSHb ve složení Patrik
Ticháček (předseda RSHb), Martin Komárek (místopředseda RSHb), Eva Králová, Josef Kozel
a Pavel Štefka.
Rok 2014 byl z pohledu organizační činnosti RSHb Čechy Východ rokem volebním,
stejně jako v ostatních regionálních svazech. 23.4.2014 proběhla v Přelouči Valná hromada
RSHb Čechy Východ, na které byly pro další čtyři roky zvoleni do Výkonného výboru RSHb
Martin Komárek (bez klubové příslušnosti), Eva Králová (bez klubové příslušnosti), Pavel
Štefka (SK Kometa Polička), Jiří Rytíř (HBC Hradec Králové 1988) a Patrik Ticháček (bez
klubové příslušnosti). Valná hromada uložila nově zvoleným členům Výkonného výboru RSHb
zvolit statutárního zástupce RSHb. Předsedou RSHb byl následně na ustavujícím jednání
Výkonného výboru RSHb zvolen Patrik Ticháček, místopředsedou Martin Komárek. Do Revizní
komise zvolila Valná hromada RSHb jednoho člena, kterým je Josef Kozel (Ježci Heřmanův
Městec). Ke konci roku 2014 rezignoval na funkci člena Výkonného výboru RSHb Jiří Rytíř,
Výkonný výbor na konci kalendářního roku 2014 pracuje ve čtyřčlenném složení. Předsedy
odborných komisí pro funkční období 2014-2018 byli zvoleni Martin Komárek (komise
mládeže), Ondřej Komárek (komise rozhodčích), Lukáš Diviš (disciplinární komise) a Pavel
Štefka (trenérsko - metodická komise).
Z pohledu soutěžního je rok 2014 v rámci RSHb rokem atypickým. Mužské soutěže
testují nový soutěžní formát, sezona se hraje ve formátu podzim 2013, jaro - podzim 2014.
Mládežnické soutěže se hrají ve standartním formátu. RSHb v roce 2014 řídí soutěže 2. NHbL
mužů, KHbL mužů, MČR starších a mladších žáků, VČ přebor přípravek a minipřípravek.
Zároveň lze jako výrazný počin z pohledu rozvoje hokejbalu uvést start nultého ročníku VČ
přeboru žen, který v roce 2014 zahrnuje pět turnajů. Závěrečného turnaje v Prachovicích se
účastní neuvěřitelných 12 týmů, titul vítězek VČ přeboru získávají hokejbalistky TJ
Lokomotivy Česká Třebová. Na podzim 2014 vrcholí již zmíněné mužské soutěže, 2. NHbL
vyhrává tým NA Rangers Hronov, vítězem KHbL se stávají hokejbalisté Delty Pardubic.
Úspěchem z pohledu Východočeského hokejbalu je druhé místo hokejbalistů HBC Autosklo
H.A.K. Pardubice ve Ford Auto IN Extralize hokejbalu.
V Hronově se 23.-24.8.2014 konal za organizačního zajištění ze strany RSHb
finálový turnaj Českého poháru za asistence kamer České televize. Předsedou organizačního
výboru byl jmenován Martin Komárek, díky jehož usilovné práci proběhl z organizačního
pohledu turnaj na výbornou.
Na počátku léta došlo k nestandartní situaci při řešení žádosti klubu NA Rangers
Hronov o postup do 1. NHbL Východ. Uvedenému klubu byla účast i přes jeho start v
probíhající druhé lize (již zmíněný atypický formát podzim - jaro - podzim) povolena a klub
zároveň dohrával i regionální nejvyšší soutěž. Tento fakt vyvolal u některých klubů negativní
reakci, avšak přispěl k systematickému řešení mužských soutěží regionu pro následující rok.
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V listopadu 2014 na základě většinového požadavku ze strany klubů, které se zúčastnili dvou
jednání k tvorbě nového soutěžního ročníku mužských soutěží RSHb, rozhodl Výkonný výbor
RSHb v mužských soutěžích k návratu do původního formátu podzim - jaro. Zároveň rozhodl
o určité restrukturalizaci mužských soutěží RSHb. Od nového ročníku tak 2. NHbL bude čítat
nejméně deset týmů, zbývající týmy budou hrát v KHbL. Pro KHbL zároveň schválil omezení
startu hráčů hrajících nejvyšší soutěže v rámci ČMSHb.
V létě 2014 přidělil Úsek regionálních svazů hokejbalu ČMSHb našemu RSHb
pořadatelství MČR žen v roce 2015, na podzim 2014 bylo jako pořadatelské místo vybráno
město Jičín.
Výkonný výbor RSHb musel na podzim 2014 řešit i jednu personální záležitost
spojenou s Ligovou komisí RSHb, kdy omezil mandát stávajícímu předsedovi LK RSHb Janu
Bílému do 31.12.2014.
Rytíř.

Ke konci kalendářního roku odstoupil z pozice člena Výkonného výboru RSHb Jiří

Patrik Ticháček
předseda RSHb Čechy Východ
V Pardubicích 2. dubna 2015

organizační jednotka
ČESKOMORAVSKÉHO
SVAZU HOKEJBALU
www.hokejbal.cz

Regionální svaz hokejbalu
pro Pardubický a Královehradecký kraj mobil: +420 773 781 144
V Lukách 1003
e-mail: sekretariat@hokejbal-vc.cz
538 03 Heřmanův Městec
web: www.hokejbal-vychod.cz

bankovní spojení:
Fio banka, pobočka Chrudim
č.ú.: 2200190661/2010
IČ: 22769111, DIČ: CZ22769111

Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011

