
ZPRAVODAJ č. 5/ 2008-2009
ze dne 15. 12. 2008

       
Přítomni: p. Petr Stoček, p. Jiří Lisa, p. Jan Podhrázský, p. Zdeněk Mifka, p. Oldřich Pelikán, 

p. Pavel Šťastný, p. Josef Jícha, p. Jiří Karásek
                 
Nepřítomni: p. Martin Homola - omluven 

1. Zpráva STK:

a. Schválené výsledky:

7. kolo 131 V. Bitýška -Nedvědice B 5:0
132 Šerkovice - V. Bíteš B 6:8     
133 Náměšť - Řečice 6:2
134 Mostiště - V. Meziříčí B 5:5
135 Křižanov - volno

8. kolo 136 Nedvědice B - Kžřižanov 6:3
137 V. Meziříčí - volno
138 Řečice - Mostiště 4:7
139 V. Bíteš B - Náměšť 5:4
140 V. Bitýška - Šerkovice 12:1

b. Průběžná tabulka po 8. kole
1 . SK Mostiště  7  5  2  0  44 : 24  12

2 . Spartak Velká Bíteš B  7  6  0  1  37 : 26  12

3 . HC Veverská Bitýška  7  5  0  2  54 : 18  10

4 . TJ Řečice  8  4  1  3  50 : 54  9

5 . TJ Náměšť nad Oslavou  4  3  1  0  27 : 11  7

6 . HHK Velké Meziříčí B  7  2  2  3  24 : 27  6

7 . HC Sokol Křižanov  7  1  0  6  31 : 55  2

8 . HC Nedvědice B  6  1  0  5  12 : 33  2

9 . TJ Šerkovice  6  0  0  6  26 : 56  0
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c. STK upozorňuje HOK, že k 31. 12. 2008 končí platnost tzv. velkých registračních
průkazů s rodným číslem a platí pouze registrační průkazy, jejichž vzory jednotlivé
HOK  obdržely  elektronickou  poštou  dne  27.  11.  2008. Bez  nových  (platných)
registračních  průkazů  nepřipustí  rozhodčí  po  tomto  datu  hráče  ke  hře.  Platné
registrační průkazy (vzory) jsou rovněž umístěny na webových stránkách OS ČSLH.
Na registrační  průkazy s rodným číslem se bude od 1.  1.  2009 pohlížet  jako  na
ztracené a registrační oddělení ČSLH bude v tomto případě vystavovat duplikát za
1 000,- Kč 

d. STK předává k řešení  DK přestupek hráče HOK TJ Náměšť  Štěpána Oberreitera
v utkání č. 139 HC Spartak Velká Bíteš B - TJ Náměšť - udělení TH

e. STK z důvodu jednotnosti výkladu pravidel upřesňuje a stanovuje následný postup
při plnění povinností vedoucího družstva dle SDŘ LH, hlava III, článek 324, body f)
a g) při předávání a přebírání zápisu o utkání a registračních průkazů hráčů a trenérů:

- obecně platí zákaz vstupu kteréhokoliv funkcionáře mimo delegáta a zástupce
řídícího  orgánu  do  kabiny  rozhodčích,  pokud  k tomu  nebudou  výslovně
rozhodčím vyzváni

- vyplněný a podepsaný zápis o utkání dle SDŘ LH, hlava III, článek 324, body
a) a b) předává vedoucí družstva před utkáním rozhodčímu prostřednictvím
pomocného  rozhodčího  -  zapisovatele  (obsazování  funkcí  pomocných
rozhodčích „ zapisovatel, časoměřič, trestoměřič“ je dáno Rozpisem soutěží,
hlava C, článek 3., odstavec b) dle místa utkání) a to na určeném místě dle
dispozic pořádajícího oddílu; pokud to místní poměry nedovolují, je možno
výjimečně  a  pouze se souhlasem rozhodčích předání  provést  v karabině
rozhodčích  

- po skončení utkání přebere výše uvedené dokumenty zpět  od pomocného  
rozhodčího - zapisovatele, provede úkony dle SDŘ LH, hlava III, článek 324, 
body  f)  a  g)  a   opět  prostřednictvím  tohoto  pomocného  rozhodčího  
vrátí podepsaný zápis o utkání rozhodčímu; i zde platí, že pokud to místní  
poměry nedovolují, je možno výjimečně a pouze se souhlasem rozhodčích 
provedení úkonů dle  SDŘ LH, hlava III, článek 324, bod g) a předání zpět 
provést v karabině rozhodčích  

f. STK  upozorňuje  HOK,  že  výše  uvedený  postup  včetně  činnosti  pomocných
rozhodčích je obsažen v materiálu s názvem „ Pokyny pro zpracování zápisu o utkání
a činnost pomocných rozhodčích“, který si mohou stáhnout z webových stránek OS
ČSLH  nebo  jim  na  požádání  bude  tento  materiál  zaslán elektronickou  poštou   

g.
2. Zpráva DK:

Rozhodnutí č. 05-08-09
DK projednala a rozhodla na základě požadavku STK a zápisu rozhodčího o utkání přestupek proti
SDŘ LH a následné udělení TH v utkání č. 139 HC Sp. V. Bíteš B - TJ Náměšť n. O. hráči HOK  TJ
Náměšť n. O. Štěpánu Oberreiterovi a rozhodla udělit trest zastavení činnosti na dobu od 7. 12.
2008 do 28. 2. 2009 jmenovanému hráči za obzvláště vulgární výrazy vůči rozhodčímu a dále za
urážky a vyhrožování fyzickým napadením rozhodčího.



Dále rozhodla udělit HOK TJ Náměšť n. O. finanční pokutu 1 000,- Kč za nesportovní chování
hráče Štěpána Oberreitera.

3. Zpráva EK

EK schválila vrácení vkladu do soutěže TJ Slavoj Polná z loňského ročníku OP LH na základě
jejich písemné žádosti  a  pověřuje sekretáře OS ČSLH Danu Kundeliusovou, aby ve spolupráci
s tajemnicí OTS realizovala převod vkladu na oznámený účet TJ Slavoj Polná.

4. Různé: 

OVV ČSLH byl seznámen se s dopisem, v němž majitel ZS Žďár n. S. TJ Žďár n. S. oznamuje SK
LH Žďár nad Sáz. samostatné účtování každé úpravy ledové plochy rolbou a to ve výši 200,- Kč za
každou jednu úpravu. Současně  s tímto byl OVV ČSLH seznámen se zněním odpovědi SK LH
Žďár nad Sázavou na tento dopis, tato odpověď byla současně zaslána zastupitelům města a členům
SK RM Žďár nad Sázavou.
OVV ČSLH se plně ztotožňuje s důvody námitek, uvedenými v odpovědi SK LH Žďár n. Sáz. a
v tomto smyslu se rozhodl podpořit SK LH Žďár n. S. samostatným dopisem, adresovaným TJ Žďár
n. S. a současně členům ZM a SK města Žďár nad Sáz.

Příští schůze dle pozvánek elektronickou poštou

                                                        Ing. Petr Stoček v. r.
                                                        předseda OVV ČSLH
                                                                                            Žďár nad Sázavou


