
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. 7/ 2007-2008
ze dne 10. 1. 2008

       
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zpráva STK:
      Schválené výsledky:

OP     8. kolo     131     Náměšť – V. Bitýška          7 : 8

OS     7. kolo     214     Měřín – Šerkovice             2 : 11                       

           STK předává DK k projednání porušení SDŘ v utkání OP č. 129 HC Sokol Křižanov – HC
Slavkovice – neoprávněný start hráče domácích.

           STK upozorňuje všechny HOK obou soutěží na povinnost pořádajícího HOK podle SDŘ
ČSLH  (problémy  s časomírou)  hl.III  –  organizace  utkání,  čl.  315,  bod  c  –  mít  k dispozici
dostatečné vybavení k utkání ( kotouče, stopky, zápis o utkání apod.)
           V utkání OP LH č.131 došlo k poruše časomíry, kdy třetí třetina byla odehrána na hrubý
čas. V podobných případech není možno v budoucnu utkání odehrát systémem „ hrubý čas“, ale
musí být čas měřen ručními stopkami. STK doporučuje, aby v tomto případě byli u stanoviště
šasomíry přítomni zástupci obou HOK. Pokud nebudou ruční stopky k dispozici, utkání bude
kontumováno ve prospěch hostujícího HOK.

          2. Zpráva DK:

          DK projednala na základě předání STK a na základě zápisu o utkání porušení SDŘ LH
v utkání  č.129  HC  Sokol  Křižanov  –  HC  Slavkovice  –  neoprávněný  start  hráče  (  na  cizí
registrační průkaz) na základě řádně provedené konfrontace – viz zápis o utkání.
         DK rozhodla:
- doporučit STK podle SDŘ LH hl.III. čl.332 a hl.IV. čl.402,403 přiznat kontumační vítězství 

0 : 5 ve prospěch HOK HC Slavkovice
 -     udělit HOK HC Sokol Křižanov finanční pokutu 1.000,- Kč dle SDŘ LH, přil.3, bod B,čl.7
       za nedodržení nařízení v Rozpise soutěží v LH 2007 – 2008
- udělit trenéru HOK HC Sokol Křižanov Lubomíru Veselému finanční pokutu 500,- Kč a 

zastavení  činnosti  od  5.1.2008  do  31.3.2008  dle  SDŘ  LH,  příloha  č.3,  bod  A,čl.2c  za
umožnění startu hráče na cizí registrační průkaz

- udělit ved. družstva HOK HC Sokol Křižanov Petru Brychtovi napomenutí dle SDŘ LH, 
příloha 3, bod A, čl.2c za umožnění startu hráče na cizí registrační průkaz



3. Rozhodnutí STK:

STK  rozhodla  na  základě  doporučení  DK  kontumovat  utkání  OP LH  č.129  HC  Sokol
Křižanov – HC Slavkovice v poměru 0 : 5 ve prospěch HC Slavkovice.
STK schvaluje výsledek utkání OP č.129 HC Sokol Křižanov – HC Slavkovice 0 : 5.     

      
 
                Příští schůze OVV ČSLH  29.1.2008 dle pozvánek.

     
                                                        Pavel Šťastný,v.r.
                                                        předseda ČSLH
                                                        Žďár nad Sázavou

                                                                                               
                                                                                              
                                                                                            


