
ZPRAVODAJ  č. 2/ 2008-2009
ze dne 23. 10. 2008

       
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
l. OVV ČSLH projednal výsledky konfrontace hráče HOK HC Sokol Křižanov  Martina Klementa
ič. 0906131977 v utkání č.102 Řečice – Křižanov ze dne19.10.2008v němž došlo ke konfrontaci
výše jmenovaného hráče s výsledkem, že fotografie na reg. průkaze nesouhlasí s fotografií
v osobním dokladu /OP/, přičemž všechny ostatní údaje, dostupní z RP /jméno, příjmení,rok
narození/ souhlasí.
OVV rozhodl v této fázi následovně:

- uloží HOK HC Sokol  Křižanov  urychleně nechat vydat nový registrační průkaz,vylučující
výše uvedené pochybnosti.

- nový registrační průkaz předloží spolu s osobním dokladem hráč /HOK/ do 6.11.2008
- do tohoto termínu OVV povoluje podmíněný start hráči Martinu  Klementovi
- pokud nebude v novém RP odpovídající fotografie nebo RP nebude do výše uvedeného

termínu předložen, bude situace považována za neoprávněný strat hráče se všemi
disciplinárními důsledky.

2. Žádost o vrácení finančních částek z vkladu:
   EK OVV ČSLH souhlasí s vrácením přebytku z finančního vkladu ve výši 6.800,- Kč na základě

žádosti ze dne 25.9.2008 na účet č.2023718399/0800 – HOK Veverská Bitýška.
 EK OVV projednala žádost TJ Slavoj Polná o vrácení finanční částky 4.000,- Kč z důvodu

odstoupení ze soutěže. EK upozorňuje, že HOK Slavoj Polná, že odsouhlasení vrácení této
částky je možné pouze na základě písemné žádosti, opatřené razítkem HOK a podpisem
statutárního zástupce HOK 

3. EK OVV ČSLH souhlasí s úhradou služeb ze vedení webových stránek OS ČSLH Žďár n.S. ve
výši 2.800,- Kč včetně  DPH p. Pavlu Králíčkovi. Výplata této částky bude dohodnuta mezi
sekretariátem OS ČSLH a panem Králíčkem.

4. Zpráva STK
    Odsouhlasená utkání:
    101 HHK V.Meziříčí B – HC Nedvědice     6 : 1
    102 TJ Řečice – HC Sokol Křižanov            8 : 5
    104 HC Veverská Bitýška – SK Mostiště     3 : 6

- STK  předává k definitivnímu řešení výsledek utkání č.102 – viz bod 1 Zpravodaje č.2

      STK OVV ČSLH Žďár nad Sázavou po konzultaci s ing.Martinem Homolou a po telefonické
konzultaci s pracovníkem ČSLH Praha upřesňuje pravidla startu v soutěži OP pro HOK, které
mají v soutěžích stejné věkové kategorie /soutěž dospělých/ dvě družstva.Základní pravidla
byla určena hlasováním všech oddílů na předsezónním aktivu dne 23.9.2008.

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE, okresní pracoviště
Okresní tělovýchovné sdružení, Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou   
telefon: 561 202 168, fax + záznamník: 561 202 167 
email: ots.zdar@tiscali.cz,
otszdar@tiscali.cz



      
1. Předané soupisky hráčů musí odpovídat SDŘ LH, čl.220, tzn.,že HOK, mající dvě družstva,

musí OVV ČSLH Žďár nad Sázavou, předat soupisky „A“ i „B“ družstev. 
     V okresním přeboru Žďár nad Sázavou se jedná o HHK V.Meziříčí „B“, HC Sp.V.Bíteš „B“,
     HC Nedvědice „B“ a TJ Náměšť  /u TJ Náměšť podle rozhodnutí,kde družstva hrají/

2. Na soupisce „B“ družstva výše uvedených HOK může být uvedeno min.11 hráčů včetně 
     jednoho brankaře Max. 30 hráčů včetně tří brankářů.

3. Hráči, uvedení na soupisce „A“družstva mohou hrát v mistrovských utkáních pouze za  
      „A“ družstvo /dle čl. 221 SDŘ LH/, toto pravidlo se v okresním přeboru Žďár n. S. netýká
      brankářů. Hráči neuvedeni na soupisce „A“družstva mohou nastoupit za „A“ i „B“družstvo.
        
4. Počet zápasů, odehraných hráči ze soupisky „B“ družstva za „A“ družstvo a s tím související
      opatření dle SDŘ LH, čl. 221 eviduje vedoucí družstva „A“.

5. OVV projednal nabídku KS ČSLH vstupenek na utkání ČR – Slovensko. OVV požaduje 
      5 ks vstupenek, objednávku odešle předseda OS ČSLH Žďár nad Sázavou.

6  VV projednal žádost KS ČSLH o předání návrhu funkcionářů, kteří se podíleli na rozvoji
    ledního hokeje ve Žďáře n.S.
    OVV navrhuje ing.Karla Janů, ing.Milana Mátla a Bohumila Trávníka.
    Zaslání jmen a kontaktů zajistí předseda OS ČSLH Žďár n.S.

7. Změny a opravy v Rozpisu:
    str. 3 Oldřich Pelikán ruší se TB bez náhrady, doplňuje se e-mail: pelikán.oldrich@qmail.com
    Jiří Karásek ruší se TB bez náhrady
    str. 17 Josef Kovář změna MT: 739 280 157
    str. 21 Oldřich Pelikán viz. str.3

8. Příští schůze OVV ČSLH Žďár nad Sázavou 6.11.2008

                           

 
     

                                                                                                ing. Petr Stoček,v.r.
                                                                                              předseda OVV ČSLH
                                                                                                 Žďár nad Sázavou     



– 3 – October 29, 2008 




