
ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE, okresní pracoviště
Okresní t ělovýchovné sdružení, Jungmannova 10, 591 01 Ž ďár nad Sázavou   
telefon: 566 625 266-7 ,  fax + záznamník: 566 629 795
Internet: http://cslhzdar.zrnet.cz , email: ots.zda r@iol.cz

ZPRAVODAJ  č. 2/ 2007-2008
ze dne 23. 10. 2007

       
Přítomni: dle prezenční listiny

                                                                   
1. Zpráva STK:

      Dodatek k Rozpisu okresních soutěží:
- ve dnech 24.-26. 12.2007 a 31.12.2007 až 1.1.2008 nejsou plánovány hrací dny 
- oprava rozlosování okresního přeboru:
      9.kolo, 11.-13.1.2008 dochází ke změně u utkání č.134 – změna pořadatelství-
                            nově Mostiště – Náměšť

Změna e-mailové adresy předsedy komise rozhodčích: ing. Martin Homola,
nová adresa : martin.homola@sattnet.cz
Místa konání utkání budou přesně podle RS, pokud pořadatelský oddíl bude chtít změnu,
je v tomto případě  nutná dohoda obou soupeřů  a  souhlas řídícího svazu.  V opačném
případě utkání skončí kontumací.
Při  třetím  kontumačním  výsledku  následuje  pro  viníka  vyloučení  za  soutěže  spolu
s propadnutím vkladu.

2. Doplatky vkladu ve stanoveném termínu ( do výše 4.000,- Kč) nezaplatily oddíly: 
      Měřín                    1.000,- Kč
      Vatín                     1.000,- Kč
      V. Bíteš                 3.100,- Kč
      Náměšť                 4.000,- Kč
     Oddíly jsou povinny tyto částky doplatit do 30.10.2007, pokud tak neučiní, budou 
     vyřazeny ze soutěže.

3. VV OV ČSLH upozorňuje HOK Netín, že doposud neuhradil náhradu soupeři HOK 
      V. Bitýška za neodehrané utkání č. 171 ze sezóny 2006-2007. Tato částka činí
      1.800,- Kč a pokud HOK Netín do 30.10.2007 nepředloží doklad o finančním vyrovnání
      s HOK V: Bitýška, bude mu tato částka stržena za zůstatku vkladu do soutěže.

4. VV OV ČSLH  omlouvá neúčast HOK V. Bitýška ,  vzniklé administrativní chybou 
      zasláním pozvánky na neplatnou e.mailovou adresu.

5. VV OV ČSLH projednal dopis předsedy  KVV ČSLH Vysočina, v němž oznamuje, že 
      HOK Náměsť do dnešního dne neuhradil dluh vůči KV ČSLH Vysočina. VV OV ČSLH
      akceptuje pokyn KV ČSLH ve smyslu, že do doby uhrazení dluhu nezařadí HOK 
     Náměšť do okresního přeboru Žďár nad Sázavou. 
     
 
                                                                         Pavel Šťastný,v.r.předseda ČSLH Žďár n.S.


