ZÁPIS 13. VALNÉ HROMADY
ČESKÉHO SVAZU AIR HOCKEY z.s.
Datum:
Místo:

12.12.2021
SVČ Most, Albrechtická 414/1, Most

Přítomni:

Nadpoloviční většina delegátů s hlasovacím právem – 8, dle prezenční listiny.
Valná hromada je plně usnášení schopna, pro přijetí návrhu je třeba 5 hlasů.

Průběh jednání 13. valné hromady:
1. Volba orgánů VH
a) Předsedou VH byl navržen pan Jakub Hasil, zapisovatelem byl navržen pan Simon Kaňa
VH odhlasovala tento návrh poměrem
schváleno: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
b) pan Jakub Hasil poté řídil další průběh VH

2. Valná hromada projednala možnosti organizace MČR 2022 (aktuálně lze pořádat v Mostě, Brně a
Břeclavi) s tím, že předběžný termín je stanoven na sobotu 10. prosince 2022. Určení pořadatele
MČR 2022 VH deleguje na řídící výbor. Pokud to bude možné s ohledem na vnější podmínky,
stanoví řídící výbor pořadatele a místo konání nejpozději do 31. 8. 2022. Přihlédne při tom k zájmu
členských subjektů o organizaci a k aktivitě v soutěžích sezóny 2022.
hlasování : pro 8, proti 0, zdrželo se 0
3. Valná hromada schválila „Schéma soutěží“ pro rok 2022:
Schéma soutěží zůstává stejné jako v sezóně 2021 s doplněním o 1 turnaj kategorie „A“. Příslušné termíny
upraví řídící výbor podle termínu MČR. Pořadatelem turnaje kategorie A“ jsou Gunners Břeclav. Preferovaný
hrací den tohoto turnaje je sobota odpoledne v první polovině sezóně. Přesný termín musí být vyhlášen
nejpozději měsíc před konáním, pořadatel se při stanovení termínu bude domlouvat se zástupci dalších
klubů (Most, Brno, …).
hlasování : pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Zapsal a správnost zápisu potvrzuje: zapisovatel VH Simon Kaňa: ………………………………..

PREZENČNÍ LISTINA
13. VALNÉ HROMADY
ČESKÉHO SVAZU AIR HOCKEY z.s.
12.12.2021, Most

Hasil Jakub
……………………………………….
(4 hlasy – Crazy Team, Optima Girls, Optima Boys, Mostečtí draci)
Kaňa Simon
(2 hlasy – Gunners Břeclav, Outsiders)

……………………………………….

Loučka Matouš
(2 hlasy – Sparta, Zbytek světa)

……………………………………….

