
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. 3/ 2007-2008
ze dne 13. 11. 2007

       
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zpráva STK:

      Schválené výsledky:

OP     1. kolo     101   Slavkovice - Křižanov                   4 : 4
                          102   Vatín - Řečice                               7 : 7
                          103   V. Bitýška - Náměšť                     7 : 0
                          104   Mostiště - V. Bíteš                        4 : 2
          2. kolo     105   Křižanov - V. Bíteš                        4 : 8
                          106   Náměšť - Mostiště                        5 : 2
                          107   Řečice - V. Bitýška                      10 : 6
                          108   Slavkovice - Vatín                         4 : 3

OS     1. kolo     201   Polná - volno
                          202   Měřín - Šerkovice - utkání nebylo sehráno z důvodu sněhové
kalamity po dohodě obou soupeřů

         - STK žádá soupeře z odloženého utkání č. 202, aby nahlásili do 20.11.2007
termín odehrání tohoto zápasu, jinak STK určí termín sama
         - STK ukládá HOK Šerkovice uhradit polovinu nákladů na pronájem ledové
plochy HOK Měřín
         - STK odsouhlasila starty hráčů HOK Křižanov Veselý Martin a Hudec
Rostislav na staré registrační průkazy s oddělenou fotografií. Tito hráči musí před
utkáním předložit spolu s registračním průkazem i platný občanský průkaz. Tento
souhlas platí do vydání nových registračních průkazů
         - HOK Náměšť n. Osl. upozorňuje všechna ostatní družstva OP LH Žďár n.
S. na fakt, že tento HOK má pro utkání na domácím ledě pevně stanoveny: hrací
den sobota v 16,30 hod.
         - STK bere na vědomí předanou soupisku A mužstva HOK V. Bíteš. Pro
uveřejnění na webových stránkách OS ČSLH je nutno doplnit  o náležitosti dle
SDŘ,  čl.218,  odst.  c  -  jméno  a  příjmení  trenéra,  vedoucího  družstva  a
organizačního pracovníka oddílu



2.        VV OS ČSLH upozorňuje HOK Netín,  že vzhledem k tomu, že ve
stanoveném  termínu  nepředložil  doklad  o  finančním  vyrovnání,  provede
ekonomická komise OS ČSLH stržení částky 1.800,- Kč a poukáže tuto částku
na účet vkladu HOK V. Bitýška.

3. Zpráva DK:

          DK projednala přestupek hráče HOK Křižanov v utkání č. 101 Slavkovice -
Křižanov, kdy mu byl udělen osobní trest do konce utkání TH.

          DK udělila jmenovanému trest zastavení činnosti na čtyři soutěžní zápasy a
HOK Křižanov finanční pokutu ve výši 1.000,- Kč  za nesportovní chování.
Toto rozhodnutí bude odesláno dle SDŘ, čl.525 doporučenou poštou na adresu
HOK Křižanov.

4.     Změny a doplnění " Rozpisu okresních soutěží "
          hl.E Adresář oddílů - str. 17
          změna e-mailové adresy organizačního pracovníka Petra Brychty: 
                          nová adresa: Brychta40@seznam.cz
         oprava telefonního čísla organizačního pracovníka HC Slavkovice Tomáše

Lišky - nové číslo je 737 914 961
          hl.  D  Vklady,  finanční  náhrady  a  postihy  čl.  2  Úhrada  nákladů

disciplinárního řízení - str. 15
                          nová částka 300,- Kč
         změna telefonních čísel Okresního tělovýchovného sdružení - str. 1
                          pevná linka - tajemnice Alena Pajdová         561 202 168
                                               p. D. Kundeliusová                  561 202 167 + fax
        stará telefonní čísla budou platit cca do konce listopadu 2007

5.   STK a komise rozhodčích upozorňuje na nedostatky ve vyplňování zápisů o
utkání. Zápisy nejsou vyplňovány ve všech kolonkách, např. začátek a konec
utkání, brankáři, nepopsané větší a velké tresty. Oddílům se nařizuje dodržet
postup a způsob vyplňování viz materiál, zaslaný e-mailem.

        Dále upozorňuje, že hlášení výsledků neobsahuje náležitosti specifikované v
"Rozpisu soutěží", hlava c, čl.8.

        Nesplnění povinností při vyplňování zápisů a hlášení výsledků bude nadále
považováno k disciplinárním postihům.

6.     OVV ČSLH odsouhlasil vyplatit p. Králíčkovi částku 2.800,- Kč včetně DPH
za vedení webových stránek OS ČSLH v sezoně 2007 - 2008. 

     
 
                                                        Pavel Šťastný,v.r.předseda ČSLH Žďár n.S.


