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Zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 51637. 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru RSHb Západ 
 

Místo a termín: Plzeň, hokejbalová hala; 25.5.2021, čas jednání 16:30 – 18:30 
Přítomni: Vojtěch Touš, Josef Kadaně, Jakub Juroško, Patrik Kříž, Lukáš Soukup 
Omluven: - 
Host: - 
 
Program:  

1. Soutěže v aktuální sezoně 
2. Přípravy soutěžního ročníku 2021-22 
3. Různé 

 
1. Soutěže v aktuální sezoně 

Výkonný výbor prodiskutoval možnost dohrání soutěží s ohledem na aktuální situaci 
v republice týkající se uvolňování opatření kvůli nákaze COVID-19. S ohledem na minimální 
počet odehraných utkání v soutěžích řízených RSHb, kterému předcházela řada vládních 
opatření, se Výkonný výbor RSHb pro Plzeňský a Karlovarský kraj na svém zasedání 
jednomyslně usnesl na anulování soutěžního ročníku 2020-21. Při tomto verdiktu byl zohledněn 
jak nedostatek termínů pro odehrání utkání během června, tak především postoj většiny klubů, 
jejichž zástupci nebyli v převážné většině nakloněni dohrávání soutěží v letním období. 

Zástupci RSHb proto navrhnou klubům zorganizovat turnajová či přátelská měření sil s 
nabídkou své pomoci při jejich organizaci.  

Kluby budou před začátkem dalšího soutěžního ročníku seznámeny s možnostmi 
kompenzace zaplaceného startovného, a to některou z forem, které průběžně projednávají 
zástupci vedení ČMSHb. 

 
2. Přípravy soutěžního ročníku 2021-22 

Podle dosavadních vyjádření zástupců klubů lze předpokládat, že se počet zúčastněných 
týmů v jednotlivých soutěžích nikterak zásadně nezmění.  

 
3. Různé 

Jakub Juroško seznámil zástupce VV s novinkami týkajícími se správy webových stránek a 
se záměry redakce webu ČMSHb, jejichž cílem je četnější a kvalitnější přinášení informací.  

Vojtěch Touš informoval o podmínkách podání žádosti o podporu regionálního svazu, resp. 
o výsledku, který vychází z přehledu finančních příspěvků ÚRS ČMSHb.  

 
Zápis dne 28.5.2021 zpracoval: 
 
Vojtěch Touš 
 

 


