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Zápis ze závěrečného aktivu OP-OVV ČSLH
                                   ze dne 24. 4. 2007

Přítomni: OVV ČSLH dle prezentační listiny

Oddíly: přítomni dle prezentační listiny
              nepřítomni: HC Vatín, SK Netín – oba bez omluvy – předáno DK

Program:
     1. Vyhodnocení soutěžních ročníků 2006-07
         a) Průběh soutěže byl převážně hodnocen kladně. Oproti minulým ročníkům ubylo 
             kontumačních výsledků. 
             Byl předán pohár pro vítěze OP HC Veverské Bítýšce a současně předány
             medaile prvním třem družstvům.
         b) Byla projednána žádost SK Mostiště o prošetření neoprávněného startu hráče
             HC Sp. V. Bíteš v utkání 11. kola HC Sp. V. Bíteš – SK Mostiště ( Mir.Pospíšila).
            Tato byla adresována do Prahy a ne na řídící svaz a nesplňovala ani jednu náležitost
            dle SDŘ ČSLH č. 601-611 a proto nebyla OVV ČSLH projednávána.
            Vítězem OP se proto stává HC Veverská Bitýška.
            Družstvu HC Sp. V. Bíteš se odečítají 2 body, protože tento hráč v tomto utkání
            nastoupil, ačkoliv je již  na soupisce A mužstva. 
            Z tohoto důvodu se mění pořadí na 3.-4. místě.
            3. místo  SK Mostiště        28 bodů
            4. místo  HC Sp. V. Bíteš   26 bodů

            Jinak zůstává tabulka v platnosti.

     2. Různé:
        a) Do dnešního dne neuhradil SK Netín náhradu cestovních nákladů za nesehrané
           utkání SK Netín – HC V. Bitýška, ke kterému se soupeř dostavil, protože nebyl
           SK Netínem informován o tom, že se utkání nehraje. Náhrada 45x2=90 km,
           90x20=1800,- Kč, bude SK Netínu odečtena z vkladu do soutěže a zaslána 
           na účet HC Vev. Bitýška.
       b) Byl podán návrh na rozdělení soutěží na :
           1. Okresní přebor – zatím 6 družstev
           2. Okresní soutěž – zatím 5 družstev
           Přítomní s tímto návrhem vyslovili souhlas s tím, že do konce července obdrží OVV  ČSLH
           jmenovitý seznam družstev OS i s adresami kontaktních osob.
       c) Přestupní lístky jsou k dispozici na KS ČSLH Vysočina ( ing. Micka)
       d) Předběžně je domluven předsezónní aktiv v průběhu září 2007
       e) Oddíly požadují vyčíslit konkrétní pokuty od DK. I když je to možné vypočítat
           ze Zpravodajů OVV v bodě Zpráva DK.
       f) Oddíly se dohodly, že budou akceptovat domácí hřiště dle přihlášek  do soutěže.

                                                                                           Pavel Šťastný
                                                                                 předseda OVV ČSLH
                                                                                     Žďár nad Sázavou


