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A. Adresá ř Českého svazu ledního hokeje

Sekretariát ČSLH

adresa: Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8
fax: +420 233 336 096
e-mail: office@cslh.cz

generální sekretář Martin Urban +420 224 891 470
+420 606 656 900 /MT/
urban@cslh.cz

vedoucí sekretariátu Lenka Bártová +420 224 891 470
+420 233 336 096 fax
+420 602 440 667 /MT/
office@cslh.cz

Okresní pracovišt ě OTS Žďár nad Sázavou

Okres referent pro sporty tel. okr. pracoviště adresa okr. pracoviště

Žďár nad Sáz. Alena Pajdová - tajemnice OTS
Dana Kundeliusová –  
sekretář OS ČSLH

561 202 168
561 202 167 + fax

Zimní stadion
Jungmannova 10
591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: otszdar@tiscali.cz

Jiná okresní pracovišt ě ČSLH - Vyso čina

Okres předseda OVV adresa okr. pracoviště kontakty

Havl. Brod Jiří Barták Břevnice 15
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail
MT

jiribartak.brevnice@seznam.cz
728 991 990

Jihlava Jiří Hájek Pávov 98
586 01 Jihlava

e-mail
TZ
MT

hajek@mokov.cz
567 120 240
737 222 971

Pelhřimov Bohumil  Mikula    U Rendlíku 1895
393 01 Pelhřimov

e-mail
MT
fax

b.mikula@seznam.cz
777 130 958
565 323 493

Třebíč Petr Vazač Čeloudova 1121
674 01 Třebíč

e-mail
MT

cstv.trebic@seznam.cz
736 109 168

KVV Vysočina Ing. Antonín Micka
sekretář

Evžena Rošického 6
586 01 Jihlava

e-mail
TZ
MT

ks-vysocina@cslh.cz
567 300 265 + fax
606 756 904
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Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou

Funkce jméno adresa, e-mail telefonický
kontakt

Předseda OVV
ČSLH

Ing. Petr  Stoček Makovského 42
591 01 Žďár n. Sáz. 7
0566621714@iol.cz

TZ:  -
TB: 566 621 714
MT: 776 802 202

Místopředseda
OVV ČSLH

Mgr.Zdeněk  Mifka Neumannova 2055/29
591 01 Žďár n. Sáz.4
akfim@centrum.cz

TZ: - 
TB: -
MT: 725 777 168

Sportovně
technická
komise

Jiří  Lisa Studentská 10/47
591 01 Žďár n. Sáz. 4
jiri.lisa@centrum.cz

TZ: 566 643 321 
TB:  -
MT: 732 534 201

Marian  Fiksa Světnov 39
591 01 Žďár n. Sáz.
fiksa.marian@seznam.cz

TB: -
MT: 602 544 946
       724 029 606

Ekonomická
komise

Pavel  Šťastný Neumannova 47/13
591 01 Žďár n. Sáz. 4

 TB: -
MT: 736 108 105

Disciplinární
komise

Jan  Podhrázský Haškova 52/85
591 01 Žďár n. Sáz. 6

TZ:  -
TB:  -
MT: 737 817 329

Komise
rozhodčích

Ing.Martin  Homola Revoluční 43/6
591 01 Žďár n. Sáz. 3
martin.homola@sattnet.cz

TZ: 
TB: 
MT: 777 946 212

Oldřich  Pelikán  

 

Luční  42 
591 01 Žďár n. Sáz. 6

TB: 566 625 503
MT: 605 149 323

pelikán.oldrich@gmail.com

Člen: Jiří  Karásek Špálova 9
591 01 Žďár n.S 7

TB: 566 624 817
MT: 721 627 984
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B.  Okresní p řebor muž ů Žďár nad Sázavou

Startují: − hráči narození do 31.12.1991     
− mladší hráči po splnění čl. 217 SDŘ (splnění nutno doložit

rozhodčímu a řídícímu svazu)

Počet účastník ů: 9 v Okresním přeboru

Hrací systém: V jedné skupin ě dvoukolov ě systémem každý s každý, 
nástavbová část (play-off) 1-4, 2-3 dvoukolově, vítězové se utkají o titul
Přeborníka okresu, o pořadí v play-off rozhoduje počet bodů, skóre
z obou vzájemných zápasů, v případě rovnosti se po druhém zápase
prodlužuje 5 min. a pak následují samostatné nájezdy do rozhodnutí

Postup: Postupuje se do soutěže řízené KVV ČSLH Vysočina

Sestup: Ze soutěže nikdo nesestupuje

Hrací dny: pátek, sobota, neděle, pro dohrávky - ostatní dny v týdnu (dle dohody
družstev), ve dnech 24., 25., 26., 31. 12. 2009 nebudou oficiální hrací
dny, přestávku od 21. 12. do 31. 12. 2009 lze využít pro dohrávky
odložených utkání (dle dohody družstev);

Začátky utkání: pátek sobota neděle ost. prac. dny
16.30–20.00   8.00–20.00   8.00–18.00  16.30–20.00

Účastníci Okresního přeboru: Místo(a) utkání:

1. HHK Velké Mezi říčí B V. Meziříčí

2. TJ Řečice Žďár n.S., Řečice

3. HC Spartak Velká Bíteš B V. Bíteš

4. HC Veverská Bitýška Rosice, V. Bíteš

5. HC Nedvědice B Nedvědice

6. volný

7. TJ Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou

8. SK Mostišt ě Velké Meziříčí

9. HC Sokol K řižanov V. Meziříčí, Nedvědice

10. TJ Šerkovice Nedvědice
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Termíny a rozlosování:

              ZÁKLADNÍ ČÁST

1.kolo

23. - 25.
10. 2009

101 V. Meziříčí Šerkovice :

2.kolo

31.10. - 1.
11. 2009

106 Šerkovice volno :

102 Řečice Křižanov : 107 Náměšť Nedvědice :

103 V. Bíteš Mostiště : 108 Mostiště V. Bitýška :

104 V. Bitýška Náměšť : 109 Křižanov V. Bíteš :

105 Nedvědice volno : 110 V. Meziříčí Řečice :

3.kolo

6. -8.11.
2009

111 Řečice Šerkovice :

4.kolo

13. - 15.
11. 2009

116 Šerkovice Náměšť :

112 V. Bíteš V. Meziříčí : 117 Mostiště volno :

113 V. Bitýška Křižanov : 118 Křižanov Nedvědice :

114 Nedvědice Mostiště : 119 V. Meziříčí V. Bitýška :

115 volno Náměšť : 120 Řečice V. Bíteš :

5.kolo

20.-22.11.
2009

121 V. Bíteš Šerkovice :

6.kolo

27.-29. 11.
2009

126 Šerkovice Mostiště :

122 V. Bitýška Řečice : 127 Křižanov Náměšť :

123 Nedvědice V. Meziříčí : 128 V. Meziříčí volno :

124 volno Křižanov : 129 Řečice Nedvědice :

125 Náměšť Mostiště : 130 V. Bíteš V. Bitýška :

7.kolo

4.- 6. 12.
2009

131 V. Bitýška Šerkovice :

8.kolo

11.- 13.12.
2009

136 Šerkovice Křižanov :

132 Nedvědice V. Bíteš : 137 V. Meziříčí Mostiště :

133 volno Řečice : 138 Řečice Náměšť :

134 Náměšť V. Meziříčí : 139 V. Bíteš volno :

135 Mostiště Křižanov : 140 V. Bitýška Nedvědice :

9.kolo

18.- 20.12
2009

141 Nedvědice Šerkovice :

10.kolo

1.- 3. 1.
2010

146 Šerkovice V. Meziříčí :

142 volno V. Bitýška : 147 Křižanov Řečice :

143 Náměšť V. Bíteš : 148 Mostiště V. Bíteš :

144 Mostiště Řečice : 149 Náměšť V. Bitýška :

145 Křižanov V. Meziříčí : 150 volno Nedvědice :
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11.kolo

8.- 10.1.
2010

151 volno Šerkovice :

12.kolo

15. -17.1
2010

156 Šerkovice Řečice :

152 Nedvědice Náměšť : 157 V. Meziříčí V. Bíteš :

153 V. Bitýška Mostiště : 158 Křižanov V. Bitýška :

154 V. Bíteš Křižanov : 159 Mostiště Nedvědice :

155 Řečice V. Meziříčí : 160 Náměšť volno :

13.kolo

22.- 24.1
 2010

161 Náměšť Šerkovice :

14.kolo

29.- 31.1.
2010

166 Šerkovice V. Bíteš :

162 volno Mostiště : 167 Řečice V. Bitýška :

163 Nedvědice Křižanov : 168 V. Meziříčí Nedvědice :

164 V. Bitýška V. Meziříčí : 169 Křižanov volno :

165 V. Bíteš Řečice : 170 Mostiště Náměšť :

15.kolo

5.2 -7.2
2010

171 Mostiště Šerkovice :

16.kolo

12.- 14. 2.
2010

176 Šerkovice V. Bitýška :

172 Náměšť Křižanov : 177 V. Bíteš Nedvědice :

173 volno V. Meziříčí : 178 Řečice volno :

174 Nedvědice Řečice : 179 V. Meziříčí Náměšť :

175 V. Bitýška V. Bíteš : 180 Křižanov Mostiště :

17.kolo

19.-21.2.
2010

181 Křižanov Šerkovice :

18.kolo

26 -28.2.
2010

186 Šerkovice Nedvědice :

182 Mostiště V. Meziříčí : 187 V. Bitýška volno :

183 Náměšť Řečice : 188 V. Bíteš Náměšť :

184 volno V. Bíteš : 189 Řečice Mostiště :

185 Nedvědice V. Bitýška : 190 V. Meziříčí Křižanov :

                                         Konečné po řadí OP mužů:

7



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PLAY-OFF

1.  KOLO   5. b řezna - 7. března 2010 2.   KOLO    12. - 14. b řezna 2010
201 1 : 4 203 4 : 1

202 2 : 3 204 3 : 2

                                                      FINÁLE

  19. - 21. března 2010        26. - 28. března 2010
205 : 206 :

PŘEBORNÍK OKRESU

C.Všeobecná ustanovení
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Pro soutěže tohoto rozpisu platí ustanovení Pravidel ledního hokeje, Soutěžního a
disciplinárního řádu a ostatních směrnic ČSLH, pokud v tomto rozpisu není uvedeno jinak.
Doplňovací a pozměňovací ustanovení, zveřejněná ve zpravodajích nebo jako dodatek Rozpisu
soutěží, jsou nedílnou součástí tohoto rozpisu.
Hlášení termínu a místa utkání (úprava článku 302 SD Ř)

1.      Pořádající oddíl musí utkání hlásit:  

a) Soupe ři nejpozději 5 pracovních dnů před termínem utkání doporučeným dopisem nebo 
e-mailem. Rozhodující je podací razítko (pozn.: utkání hraná v pátek, sobotu nebo neděli 
je možné hlásit v pondělí  téhož týdne za předpokladu, že je zřejmé, že hlášení bude  
doručeno adresátovi tentýž den). Splnění této povinnosti musí oddíl v případě potřeby  
doložit. 

b) Řídícímu svazu sout ěže - Okresnímu pracovišti  ČSLH ve Žďáře nad Sázavou,  který  
v tomto případě  zastupují  členové OVV ČSLH - předseda STK OS ČSLH Jiří  Lisa, MB:  
732 534 201, e-mail: jiri.lisa@centrum.cz, nebo předseda OS ČSLH ing. Petr Stoček, tel.

+zázn.: 566 621 714, MT: 776 802 202, e-mail 0566621714@iol.cz, případně sekretáři OS
ČSLH písemně, telefonicky 561 202 167 nebo e-mailem (otszdar@tiscali.cz) nejpozději  8
pracovních dnů před termínem utkání - platí pouze v případě, že půjde o utkání,  která  budou
odložena nebo přeložena. Splnění této povinnosti musí oddíl v případě potřeby doložit.

c) Rozhod čím nejpozději 5 pracovních dnů před termínem utkání doporučeným dopisem 
nebo e-mailem (utkání hraná na ZS Žďár n.S. se rozhodčím na ledě nehlásí - hlásí se 
pouze pomocným rozhodčím, viz. bod d). Splnění této povinnosti musí oddíl v případě  
potřeby doložit. .

d) Pomocným rozhod čím, které zajistí sám pořádající oddíl v rozsahu dle článku 3 b). Ve  
dnech 24. až 26.12.2008, 31.12.2008 a 1.1.2009 nejsou plánovány hrací dny.

Utkání hraná na p řírodním led ě (upřesnění článku 312 SDŘ)

e) Oznámí-li oddíl konání utkání na přírodním ledě, je povinen současně oznámit i místo a 
termín  utkání  na zimním stadionu  pro  případ,  že  se  přírodní  led  stane nezpůsobilý  
k utkání. Toto oznámení provede oddíl v souladu s body a) až d) a v uvedených lhůtách. 
Pokud dojde ke změně termínu utkání (datumu nebo času) poté, co termín byl nahlášen 
řídícímu svazu  soutěže nebo na utkání již byli delegováni rozhodčí, pořádající oddíl je 
povinen tuto změnu ihned hlásit řídícímu svazu a delegovaným rozhodčím (jsou-li již  
delegováni). Splnění této povinnosti musí oddíl v případě potřeby doložit.

f) Konečné místo a čas utkání oddíl oznámí v souladu s body a) až d). Konečné oznámení
musí oddíl provést minimálně 24 hodin před začátkem utkání telefonicky nebo e-mailem

2.      Termíny utkání  

a) Řádný termín se za čátkem mimo stanovenou dobu:  Při termínu v řádný hrací den  
(víkend),  avšak se začátkem mimo stanovenou dobu,  je  nutno společně  s hlášením  
disciplinární provinění.

b) Předehraní utkání:  Je možné po dohodě oddílů. Pořádající oddíl nahlásí konání utkání 
podle článku 1 a řídícímu svazu přiloží souhlas soupeře.

c) Odložení utkání:  Je možné jen ve výjimečných případech a pouze na základě dohody 
termínem.  Nepovolí-li  řídící  svaz  odložení  utkání,  musí  se  utkání  odehrát  v řádném  
termínu a musí být také v řádném termínu nahlášeno podle čl. 1.

d) Neodehrané utkání:  Při  neuskutečnění utkání  musí oba oddíly zaslat  své vyjádření  
k důvodu neodehraní utkání nejpozději první pracovní den po utkání řídícímu svazu.
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3.      Obsazování utkání rozhod čími  

a) Komise rozhod čích OVV ČSLH ve Žďáře nad Sázavou  obsazuje utkání takto: 2 
rozhodčí nebo 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí (podle možností komise)

b) Utkání hraná na ZS Ž ďár n.S.  obsazuje pomocnými rozhodčími Jan Podhrázský, na  
ostatních zimních stadionech musí  obsazení utkání pomocnými rozhodčími zajistit 
pořádající oddíl, a to povinn ě minimálně v tomto rozsahu:

1x zapisovatel, 1x časom ěřič, 1x trestom ěřič

4.      Licence rozhod čích na led ě  

a) Utkání okresních sout ěží řídí přednostn ě rozhod čí minimáln ě s licencí III. t řídy.

b) Komise rozhodčích  OVV ČSLH Žďár nad Sázavou si  vyhrazuje  právo delegovat  na  
utkání  i  rozhodčí  bez licence.  Tito  rozhodčí  budou delegováni  v případě  nedostatku  
rozhodčích s platnou licencí.

5.      Kontrola totožnosti   (článek 330 – 332 SDŘ)

V některých předchozích případech musely být konfrontace předmětem dalšího šetření a  
jednání  sportovně  technické  komise,  které  bylo  komplikováno  ne  zcela  přesným  
postupem  rozhodčích,  vedoucích  mužstev  a  pomocných  rozhodčích.  Proto  uvádíme  
postup při kontrole totožnosti.

Instrukce p ři provád ění konfrontace:

a) Žádost o konfrontaci
V souladu se Soutěžním řádem (čl. 331 SDŘ) rozhodčí vyhoví žádosti:
-   v utkání  dospělých do začátku 3.  třetiny,  v odůvodněných případech (zpozdivší  se

hráč,  hráč  byl  napsaný v zápise,  ale nastoupil  až ve 3.  třetině  apod.) i  později.  O
odůvodněnosti rozhodne rozhodčí

- výjimečně  může být provedena konfrontace i po utkání,  o odůvodněnosti rozhodne
rozhodčí.

b) Místo a ú čast u konfrontace  (čl. 330 - 332 SDŘ)

Místo  konfrontace určí  v závislosti  na okolnostech (počet  konfrontovaných  hráčů,  čas
utkání  apod.)  rozhodčí.  Doporučuna je  buď  trestná  lavice  nebo  šatna  rozhodčích.  U
konfrontace  budou  vždy  p řítomni:  rozhod čí,  vedoucí  mužstev  a  konfrontovaní
hráči. Mohou být dále přítomni pomocní rozhodčí (dohlížitelé na trestné lavici), zejména
zapisovatel .  Jestliže se konfrontovaný hráč  ke konfrontaci nedostaví,  rozhodčí  uvede
tuto skutečnost i s důvody do zápisu a hráči nedovolí pokračovat ve  hře.

c) Doklady

Rozhodčí vyzve k předložení těchto dokladů:
- registrační průkazy hráčů (jsou v průběhu utkání u rozhodčích)

- občanské  průkazy  nebo  cestovní  pasy,  nejsou-li  i  přes  požadavek  rozhodčích
předloženy,  bude  považováno  předcházející  působení  konfrontovaného  hráče  za
neoprávněný start se všemi disciplinárními důsledky

d) Průběh konfrontace
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Rozhodčí  porovná  podobu  hráče  na  fotografiích  v průkazech  se  skutečností,  nechá
nahlédnout přítomným do dokladů. Konfrontovaný hráč zapíše do zápisu nebo na volný
list: jméno, příjmení, datum narození, adresu, větu: „Byl jsem kontrolován“ a podepíše se.
Rozhodčí  porovná uvedené údaje s doklady uvedenými v bodu c).  Při  pochybnostech
nechá hráče napsat ještě další údaje (školu, učiliště, zaměstnání, apod.).

e) Závěr

Rozhodčí oznámí vlastní závěr konfrontace kapitánům mužstev: buď hráčova totožnost
odpovídá, nebo neodpovídá. V záporném případě hráče nepřipustí k další hře. V zápise
o utkání bude popsán celý průběh konfrontace včetně jmen přítomných a jejich podpisů
(vedoucích  mužstev),  údajů  hráčů,  druhu  předložených  dokladů  a  závěr:  „hráčova
totožnost odpovídá“ nebo „hráčova totožnost neodpovídá“.

6.     Výstroj a dresy hrá čů   

musí být v souladu s Pravidly ledního hokeje s těmito výjimkami a  doplněním:

a) Hráči  v soutěžích  tohoto  rozpisu  musí  mít  jednotnou  barvu  dresů,  nemusí  mít
jednotnou barvu přileb, kalhot a štulpen. Na rukávech dresů nemusí mít hráč čísla
(úprava pravidla č. 240). Domácí družstvo  musí mít k utkání připraveny dv ě sady
dresů odlišných barev, přitom právo výběru barvy dresů má hostující celek.

b) Hráči mladší osmnácti let jsou povinni používat v této soutěži schválené celoobličejové
ochranné masky a schválené chrániče krku a hrdla (rozšíření pravidel č. 226, 650, 651 
na soutěž tohoto rozpisu).

c) Hráči starší osmnácti let jsou povinni používat v této soutěži schválené chrániče očí  
transparentní barvy (nezabarvené).

d) Hráči starší osmnácti let nemusí v této soutěži používat chránič krku. 

e) Všem hráčům se používání ochranných pomůcek, uvedených v bodě b), doporučuje 
(úprava mezinárodního pravidla č. 224 a ).

7.      Výstroj rozhod čích   musí být v souladu s pravidly ledního hokeje s těmito výjimkami:

a) V soutěži mužů jsou povinni nosit černé ochranné přilby, nikoli však chrániče očí (úprava
pravidla č. 311).

b) V ostatních soutěžích nejsou rozhodčí povinni používat přilby ani chrániče očí (úprava
pravidla č. 311), používají-li však přilby, musí být černé barvy

8.      Hlášení výsledk ů utkání  

Povinností oddílů je podle čl. 315 i) SDŘ hlásit výsledky utkání:

-  Ing.  Petru  Stočkovi   na  telefon  566  621 714  (využít  jeho  záznamník),  na  e-mailovou
adresu  0566621714@iol.cz nebo SMS zprávou na MT č. 776 802 202 a to  nejpozd ěji
v pond ělí  po utkání do 10.00 hod. 

- hlášení  musí  obsahovat:  výsledek  utkání  i  třetin,  jména střelců  všech  branek,  jména
přihrávajících, počet a délku vyloučení včetně využití, jména rozhodčích a stručný popis
průběhu  utkání  včetně  popisu  případných  větších  trestů,  osobních  trestů  a  trestných
střílení, místo sehrání utkání;

- nesplnění této povinnosti bude trestáno jako disciplinární přestupek podle hlavy D, čl. 3.
e) Rozpisu soutěží. 
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9.  Kanadské bodování  

Je vyhodnocováno ze zápisů o utkání OP mužů. Počítají se vstřelené branky (+1) bod a
nahrávka (+1)bod.

10.     Soutěž slušnosti  .  

Soutěž slušnosti mužstev je vyhodnocována ze zápisů o utkání OP mužů. Zápornými body 
jsou hodnoceny tresty MT (-2), VT (-5), OT (-10), OK (-20) a TH (-25). Znaky jsou podle 
Pravidel ledního hokeje. Konečné pořadí je stanoveno podle průměru bodů na jedno 
odehrané utkání.

11.    Disciplinární řízení  

a) hráč nebo funkcionář, který obdrží trest do konce hry (TH), má okamžitě nepodmíněně 
zastavenou činnost.  Rozhodčí odešle registrační průkaz hráče společně  se zápisem  
řídícímu svazu soutěže. O ukončení zastavení činnosti rozhodne Disciplinární komise. 
Došlo-li při utkání k jiným událostem s následkem projednávání v disciplinární komisi,  
rozhodčí  uvede  všechny  okolnosti  v  zápise a  tuto  skutečnost  oznámí  hlavnímu  
ořadateli nebo vedoucímu družstva.

b) hráč, funkcionář nebo zástupce oddílu má možnost po splnění čl. 520 SDŘ dostavit se 
k projednávání i bez pozvání, není to však jeho povinností. Písemně pozvaní zástupci j
sou povinni se k jednání dostavit. Další informace viz čl. 522 SDŘ.

12.   Osobní tresty a osobní tresty do konce utkání:  

a) Je-li  v  téže  soutěži  uložen  témuž  hráči  druhý  osobní  trest  do  konce  utkání  (OK),
zastavuje se mu automaticky činnost na jedno nejbližší mistrovské utkání v téže soutěži.
Nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším mistrovském utkání po uložení druhého OK, jde o
neoprávněný start s disciplinárními důsledky (článek 529 SDŘ).

b) OK  sledují  HOK  za  družstva  a  odpovídají  za  zastavení  činnosti  provinilého  hráče.
Dodržování tohoto článku kontroluje příslušná STK případně disciplinární komise.

13.  Hlavní  po řadatel  plní své povinnosti  v souladu s čl.  316 - 317 SDŘ,  zejména: před
utkáním zajistí a předává družstvům a rozhodčím šatny, ohlásí se hlavnímu rozhodčímu
(nesplnění této povinnosti může být důvodem k odložení začátku utkání nebo k nezahájení
utkání), seznámí ho se stavem zajištění utkání, počtem pořadatelů, svým stanovištěm a je
k dispozici  pro  operativní  zásah.  Hlavní  pořadatel  opouští  zimní stadion až po odchodu
hráčů a rozhodčích a po převzetí šaten. Hlavní pořadatel nesmí současně vykonávat funkci
trenéra, vedoucího družstva, hráče ani jinou funkci, která nedovoluje plně se věnovat funkci
hlavního pořadatele.

14.  Zajišt ění vozidel hostujícího družstva, rozhod čích a delegáta

 V návaznosti  na  čl.  316  Soutěžního  a  disciplinárního  řádu  se  určuje  jednotný  postup
k ochraně  autobusu  (nebo  vozidel)  hostujícího  družstva,  vozidel  rozhodčích  a  delegáta
(dále jen vozidel). Místo zaparkování vozidel určuje pořadatelská služba. K tomuto účelu je
zajištěn 1  hod.  před začátkem utkání  až  do  příjezdu  všech  výše  uvedených  účastníků
utkání  odpovědný  pořadatel  u  vchodu  nebo  vjezdu  do  zimního  stadionu,  který  určí
stanoviště  vozidel  a  po  zaparkování  vozidla  převezme.  V průběhu  utkání  zajistí
pořadatelská služba střežení vozidel. Pořádající oddíl za vozidla pln ě odpovídá . 

  Při  odchodu  ze  zimního  stadionu  převezmou  vedoucí  hostujícího  družstva  a  rozhodčí
vozidla od odpovědného pořadatele. V případě škod zajistí a uhradí pořádající oddíl opravu
a uvedení vozidel do původního stavu.
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15. Škody na za řízení zimního stadionu ,  které vznikly jako následek nevhodného chování  
členů  družstev,  je  povinen  uhradit  oddíl,  jehož  družstvo  škodu  způsobilo.  Při  takto  
způsobených  škodách  hlavní  pořadatel  při  přebírání  šatny  pořídí  společně  s vedoucím  
družstva soupis škod, který je podkladem k vyžádání úhrady na provinilém družstvu. Při  
porušení nebo nesplnění tohoto ustanovení projedná případ disciplinární komise. Za  škody
působené diváky odpovídá po řádající oddíl.

16.  Zdravotnické zabezpe čení je povinností domácího oddílu. Při každém utkání musí být     
k dispozici připravená a přístupná ošetřovna se základním vybavením a přístupný telefon

    k přivolání lékařské pomoci (článek 315 e) SDŘ).

17. Zápis o utkání  se pořizuje na předepsaných tiskopisech v jednom vyhotovení - originálu dle
vzoru, předaného řídícím svazem.

Při pořizování je stanoveno toto pořadí a odpovědnost:

a)  Vedoucí družstva domácích:

poskytuje formulář „Zápis o utkání“;
vyplňuje číslo utkání, soupeře, soutěž, hodinu, datum a místo utkání;

- vyplňuje údaje hlavního pořadatele (jméno, příjmení, adresa), sestavu domácích, čísla
hráčů,  čísla registrace, označí  C,  A,  vyplní  jméno a příjmení trenéra,  své jméno a
příjmení (vše hůlkovým písmem a čiteln ě) a zápis podepíše;

- zápis předá minimálně 25 min. před začátkem utkáním vedoucímu družstva hostů;
- obstará podpis trenéra; 
- předá rozhodčím registrační  průkazy  seřazené podle  zápisu a průkaz trenéra,  vše

nejpozd ěji 10 min. p řed začátkem utkání;

b)   Vedoucí družstva host ů:

- vyplňuje  sestavu  hostů,  čísla  hráčů,  čísla  registrace,  označí  C,  A,  vyplní  jméno a
příjmení  trenéra,  své  jméno  a  příjmení  (vše  hůlkovým  písmem  a  čitelně)  a  zápis
podepíše;

- zajistí, aby trenér zápis podepsal; 
- předá zápis zpět vedoucímu družstva domácích nejpozd ěji 15 min. p řed začátkem

utkání;
- předá rozhodčím registrační průkazy seřazené podle zápisu a průkaz trenéra;

c)   Vedoucí družstva domácích:

- obstará podpis trenéra; 
- předá rozhodčím registrační  průkazy  seřazené podle  zápisu a průkaz trenéra,  vše

nejpozd ěji 10 min. p řed začátkem utkání;

d)  Zapisovatel:
zaznamená branky a tresty podle hlášení rozhodčích;

- sleduje účast ve hře a zaznamená čas střídání  brankářů,  v mimořádných situacích
(trest pro brankáře apod.) zaznamená potřebná čísla hráčů

- vyplňuje údaje rozhodčích (kromě vyúčtování), pomocných rozhodčích a počet diváků;
- po  utkání  ověří  své  záznamy  o  účasti  hráčů  ve  hře  a  hráče,  kteří  nehráli,  se

souhlasem rozhodčího vyškrtne ze zápisu;
- podle údajů družstev vyplní zraněné hráče;
- vše vyplňuje hůlkovým písmem a čiteln ě;

e)  Vedoucí obou družstev po utkání:
- v rubrice tresty a zranění zápis podepíší, čímž berou na vědomí údaje o vstřelených

brankách, uložených trestech a zraněných hráčích;
- převezmou  registrační  průkazy  hráčů  (kromě  potrestaných  DT  a  TH)  a  průkazy

trenérů;
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f)  Čároví rozhod čí:
- vyplňují vyúčtování, vyznačí vedle svého jména odpovědnost za kontrolu registračních

průkazů (D nebo H) a zápis podepíší;

g)  Hlavní rozhod čí
- vyplňuje  technické poznámky a  poznámky k utkání,  vyúčtování  a  zápis  podepisuje

vedle vyúčtování a za poznámkami k utkání;
- odpovídá za úplnost celého zápisu včetně počtu diváků a údajích o hlavním pořadateli;
- odpovídá za odeslání zápisu včetně příloh první pracovní den po utkání doporučenou

poštou řídícímu svazu, potvrzení o odeslání zápisu uschová;
- je-li utkání řízeno systémem dvou rozhodčích, přebírá povinnosti hlavního rozhodčího

rozhodčí uvedený v zápise podle abecedního pořádku jako první;

Nad rámec své odpov ědnosti není nikomu dovoleno psát cokoli do zápisu o  utkání,
např.  není  dovoleno  vedoucímu  družstva  psát  cokoli  do  p oznámek  k utkání  mimo
povinností vyplývajících z bodu 5 e) - Konfrontace atd.

18. Náhrada rozhod čím za výkon funkce

      Delegování  rozhodčího  zakládá  jeho  povinnost  se  k utkání  dostavit  a  na  utkání  řádně
vykonávat  funkci  rozhodčího,  což  se  pokládá  za  uzavření  občanskoprávní  dohody ve
smyslu §51 Občanského zákoníku.

a) Rozhodčímu jsou vypláceny: náhrada za výkon funkce (viz. Příloha 2 tohoto rozpisu), 
náhrada jízdních výdajů  a náhrada nutných vedlejších výdajů.  Rozhodčí v žádném  
případě neúčtuje stravné.

b) Je-li utkání řízeno jen dvěma rozhodčími, náleží oběma náhrada hlavního rozhodčího.

c) Jestliže se rozhodčí k utkání řádně dostavil  a utkání nebylo odehráno (např. z viny  
některého oddílu nebo pro nezpůsobilost hrací plochy) náleží rozhodčímu polovina  
náhrady za výkon funkce. Ostatní náhrady (cestovné atd.) se vyplatí v plné výši.

d) Pokud bylo utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno, a to z jakéhokoli důvodu,  
náleží rozhodčím náhrady v plné výši.

e) Při  použití  silničního  motorového  vozidla  náleží  rozhodčímu  náhrada  cestovného  
v pevné částce 5,- Kč za 1 km.

f) Při utkáních s úředním začátkem v pracovních dnech v 15.00 hod a před 15.00 hod a 
při utkáních hraných kdykoliv s úředním začátkem ve 21.00 hod a později se náhrada 
za výkon funkce rozhodčích na ledě i pomocných rozhodčích zvyšuje o 100%.

g) Všechny náhrady rozhodčím musí být vyplaceny nejpozději  do začátku třetí třetiny  
utkání.

19.  Protest

a) Proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a směrnic ČSLH, porušením  
pravidel ledního hokeje může oddíl podat protest.

b) Protest musí být podán v termínu a se všemi náležitostmi popsanými v SDŘ čl. 601--
611s vkladem 200,- Kč a to pouze k řídícímu svazu sout ěže - OVV ČSLH Žďár n. S.

c) Strana, proti které je protest podán je povinna postupovat dle SDŘ čl. 601-611.
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D. Vklady, finan ční náhrady a postihy

Za přestupky proti ustanovení Pravidel ledního hokeje, Soutěžního a disciplinárního řádu (SDŘ) a
tohoto rozpisu se stanovují v souladu se SDŘ tyto finanční postihy a náhrady.

1.      Vklady do sout ěže  

Podmínkou účasti v soutěži je v souladu s článkem 204 SDŘ peněžní vklad ve výši:

a) Okresní přebor mužů Žďár nad Sázavou      4 000,- Kč

b) Peněžní vklad nebo jeho zůstatek propadá vystoupením družstva ze soutěže po provedení
rozlosování soutěže.  .

c) V průběhu soutěže se z vkladu odečítají disciplinární poplatky (tzn. i poplatek za projednání
případu disciplinární komisí), finanční postihy oddílů a škody způsobené oddíly a hráči, dále
disciplinární náhrady a pokuty uložené jednotlivcům. Náhrady a pokuty přesahující vklad jsou
splatné do 15ti dnů od doručení rozhodnutí, a to v pokladně OTS Žďár nad Sázavou - paní
Kundeliusová - nebo přiloženou složenkou.

d) Vklad při podávání odvolání nebo protestu je nutno složit samostatně, z vkladu do soutěže
se neodečítá.

e) Pokud mužstvo po skončení soutěže nechce v příští sezóně  pokračovat v OP, uvědomí o
tom písemně řídící svaz, který po skončení soutěže do jednoho měsíce po obdržení žádosti
vrátí tomuto družstvu peněžní vklad nebo jeho zůstatek.

f) Řídící  svaz po obdržení žádosti  vyzve  oddíl  k převzetí  vkladu nebo jeho zůstatku.  Vklad
může převzít pouze organizační pracovník nebo ve výjimečných případech osoba s platnou
plnou mocí  potvrzenou organizačním pracovníkem a vedoucím oddílu, a to v pokladně OTS
Žďár n. S. - sekretáři OS ČSLH paní Kundeliusové nebo tajemnici OTS paní Pajdové.

g) Před začátkem každé sezóny je oddíl povinen zaplatit nebo dorovnat výši vkladu do soutěže
(sníženou např. odečítáním pokut v minulé sezóně apod.), a to nejpozději 7 pracovních dnů
před  zahájením  předsezónního  aktivu,  kde  se  provede  rozlosování  soutěží.  Stav  vkladu
(zůstatek)  na  požádání  kdykoli  sdělí  předseda  ekonomické  komise  pan  Pavel  Šťastný
(kontakt viz.  Rozpis  soutěží  -  Adresář  Českého svazu ledního hokeje  -  Okresní  výkonný
výbor ČSLH, str. 3).

h) Podmínkou pro zařazení oddílu do soutěže řízené OVV ČSLH Žďár n. S. je členství oddílu
v ČSLH -  nutno splnit  nejméně  7  pracovních dnů  před zahájením předsezónního aktivu.
Členství v ČSTV se doporučuje.

i) Oddíl, který není členem ČSTV, musí zaplatit poplatek ve výši 500,- Kč za sezónu. Tento
poplatek se použije na poštovné atd. Oddíl, který je členem ČSTV, tento poplatek neplatí.

j) Zaplacení (dorovnání) vkladu je oddíl povinen doložit na předsezónním aktivu.

k) Pokud nebude mít  do 19.10.2009  oddíl  zaplacen  vklad  do soutěže  v předepsané výši  a
nebude splněn bod i), j) a k), nebude oddíl zařazen do soutěže.

l) Minimální zůstatek vkladu v průběhu sezóny je 300,- Kč. Klesne-li zůstatek v průběhu sezóny
pod 300.- Kč, je oddíl povinen do 15ti dnů od doručení hlášení dorovnat zůstatek vkladu na
částku 4000,- Kč. Neučiní-li tak v této lhůtě, bude oddíl potrestán podle kap. D, čl. 3. g)
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2.      Úhrada náklad ů disciplinárního řízení  

Za každý případ potrestání (podle čl. 524 SDŘ):
kolektivu, hráče nebo funkcionáře oddílu disciplinární komisí      300,- Kč

Finanční pokuty oddíl ům a jednotlivc ům

Za přestupky proti  ustanovením Pravidel  ledního hokeje,  Soutěžnímu disciplinárnímu  
řádu (SDŘ)  a  tohoto  rozpisu  se stanovují  v souladu se SD Ř  tyto  finan ční  postihy  a  
náhrady:

      druh p řestupku                                                                                           Kč

1. Odhlášení družstva ze sout ěže 

a) po rozlosování                                                                             do 2 000,-

b) v průběhu soutěže                                                                   do 3 000,-

2.  Nedostavení se k utkání (za družstvo)

     a) řídícímu svazu                                                                                        do 3 000,-   

     b) náhrada škody soupeři (viz bod Náhrada škody soupeři)

3.  Nezajišt ění utkání dle rozpisu  či rozhodnutí řídícího svazu            do 3 000,-

4. Odložení (zm ěna) termínu utkání bez souhlasu řídícího svazu              1 000,- 

5.  Předčasné ukon čení utkání

     a) Odmítnutí pokračovat ve hře (mužstva)                                        do 3 000,-
     b)  jiný důvod (házení předmětů na led, vniknutí diváků na led)      do 3 000,-

       6. Nesportovní chování divák ů:

 a) bez házení předmětů na ledovou plochu  do 1000,- 
 b) házení předmětů na ledovou plochu, které bylo možno
     odstranit bez přerušení utkání   do 2000,- 
 c) přerušení utkání vlivem házení předmětů na ledovou
     plochu nebo vniknutí diváků na ledovou plochu   do 2000,-

7. Neoprávn ěný start hrá če

    a) start na cizí registrační průkaz (RP)                                             do 3 000,-
    b) start po 2 x OK do 1 000,-
    b) vedoucí a trenér                                         finan ční pokuta,  zastavení činnosti

8. Nezaslání hlášenky v souladu s čl. 302 SDŘ                                                300,-

9. Nezajišt ění zdravotnické služby                                                    do 1 000,-

10. Nedostate čná /žádná/ po řadatelská služba                                  d o 3 000,-

11. Nevypracování, nezaslání požadovaného dokumentu , vyjád ření
      (kolektiv i jednotlivec)                                                                                  1 000,-

12. Nepředložení soupisky A družstva                                                                500,-

13. Zápis o utkání:
      a) nečitelně vyplněný                                                                                        500,-
      b) nedostatky (chyby)                                                                                      200,-

14. Nenahlášení výsledk ů utkání (lze uložit i bez rozhodnutí DK)                      300,-

16. Vklad p ři podávání protestu  dle čl.604 SDŘ                                                 200,-  

       17. Vklad p ři podávání odvolání dle čl.615 SDŘ                                                400,-  
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Pro všechny ostatní přestupky proti ustanovením v Řádech ČSLH platí tresty dle přílohy 2 na
str. 53 – 59 SDŘ LH včetně článku 505 DŘ o finančních pokutách

              a) pro kolektivy                                                                                do 3 000,-
              b¨pro jednotlivce                                                                                do 200,-

3. Náhrada škody soupe ři

Jestliže se utkání neodehrálo podle rozhodnutí STK z důvodu:
je provinivší se oddíl

povinen uhradit náhradu
soupeři podle písmene:

nedostavení se hostujícího družstva k utkání a), b) , c)
nezajištění utkání domácím oddílem (v případě, že se hostující
oddíl dostavil)

b), c)

nesplnění podmínek k nastoupení k utkání domácím oddílem,
odmítnutí domácího oddílu nastoupit k utkání

b) , c)

nesplnění podmínek k nastoupení k utkání hostujícím oddílem,
odmítnutí hostujícího oddílu nastoupit k utkání

a), b)  

a)  Paušální úhrada výloh za jedno utkání 2000,- K č

b)  Výdaje za rozhod čí      podle skutečné výše
c)  Cestovné          ve výši 25,- Kč / km dle vzdálenosti 

Postup p ři náhrad ě škody:

1. Sportovně technická komise rozhodne o důvodu nesehrání utkání.

2. Poškozený  oddíl  do  jednoho  týdne  vyčíslí  náklady  nesehraného  utkání  podle  výše
uvedených ustanovení a zašle je sportovně technické komisi a provinivšímu se oddílu.

3. STK rozhodne o výši náhrady.

4. Odvolání

a) Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise nebo sportovně  technické komise je možno
podat podle čl. 612-620 SDŘ do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí.

b) Odvolání musí být doloženo vkladem:    400,- Kč
c) Řídící  orgán odvolání zamítne, pokud je podáno pozdě  nebo pokud neobsahuje všechny

náležitosti podle SDŘ (čl. 612-620).

d) Peněžní vklad se navrhovateli vrací, pokud řídící orgán změnil nebo zrušil rozhodnutí nebo
pokud věc vrátil k novému projednání komisi, která přijala rozhodnutí. V opačném případě se
vklad nevrací.

e) Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání.
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E.  Adresá ř oddíl ů

TJ Řečice      

Karel Laxer Řečice 36
592 33 Radešínská Svratka
TJRecice-hokej@centrum.cz

TZ: 566 667 111
TB: 566 673 843
MT: 737 544 535

HC Sokol K řižanov      

Petr Brychta U školy 468
594 51 Křižanov
Brychta40@seznam.cz

TZ: 
TB: 566 542 109
MT: 605 569 028

HC Spartak Velká Bíteš B 

Roman  Kroutil Nové Sady 38
595 01 Velká Bíteš
zsvbites@seznam.cz

TZ:
TB: 
MT: 777 329 084

SK Mostišt ě     

Josef Ková ř Mostiště č. 169
594 01 Velké Meziříčí
kovar.josef@email.cz

TZ: 
TB: 566 520 092
MT: 739 280 377

HC Veverská Bitýška

Břetislav Skalník Na Bílém potoce 539
664 71 Veverská Bitýška
hcvb@centrum.cz

TB: 549 421 369 
MT: 728 496 823

TJ Náměšť nad Oslavou

Luboš Pulkrábek

Josef Staněk

oslavan@oslavan.cz
TJ Náměšť n. Osl.
oddíl ledního hokeje
J. Nerudy 871
675 71 Náměšť n. Osl.
hokej.namest@seznam.cz

MT: 603 113 714
TZ: 568 624 334  

MT: 602 562 283

HHK Velké Mezi říčí     

Vladimír Hort Poštovní 1832/16
594 01 Velké Meziříčí
v.hort@gremis.cz

TZ: 566 523 
MT: 604 226 225
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TJ Šerkovice      

   Zdeněk Smolík Šerkovice 6
666 01 Tišnov
obec@serkovice.cz

TZ: 549 415 728
TB: 549 413 537
MT: 603 103 501

HC Nedvědice

     Libor Held Nedvědice 405
592 62 Nedvědice
libor.held@seznam.cz

MT: 736 643 655
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F.  Adresá ř rozhod čích

1

Ing. David Babák
Velká Bíteš
Vlkovská 279
595 12

e-mail: babak.d@pbsvb.cz
MT: 737 262 925
TB: 566 822 530

2

Jan Čech
Žďár nad Sázavou 5
Rybářská 1096/4
591 01

e-mail: honzacechzr@seznam.cz
MT: 602 419 209

3

Ing. Emil Dvořák
Žďár nad Sázavou
Nádražní 59/33
591 01

e-mail: emil.dvorak@cz.bosch.com
MT: 607 886 454
TZ: 567 581 215
TB: 566 623 656

4

Marian Fiksa
Žďár n. Sázavou
Světnov 39
591 01

e-mail: fiksa.marian@seznam.cz
MT: 602 544 946

5

Milan Hájek  
Žďár n. Sázavou
Žitná 9
691 01

e-mail: hajekmilan13@seznam.cz
MT: 731 212 734

6

Ing. Karel Hladík
Velké Meziříčí
Pionýrská 1760/12
594 01

e-mail: khladik@homecredit.cz
MT: 606 750 667
MT: 777 891 624

7

Ing. Martin Homola
Žďár nad Sázavou
Revoluční 43/6
591 01

e-mail: martin.homola@sattnet.cz
MT: 777 946 212
TB: 

8

Pravoslav  Homola
Žďár nad Sázavou
Wolkerova 1/12
591 01

e-mail: 
MT: 606 226 678
TB: 566 621 009

9

Aleš Horký
Velké Meziříčí
Markova 4
594 01

e-mail:
MT: 739 446 820

10

Jindřich Hubl
Velké Meziříčí
Mírová 52
594 01

e-mail: hubl.j@seznam.cz
MT: 608 767 229

11

František Humpolec
Žďár nad Sázavou
Palachova 32
591 01

e-mail: humpolec@spszr.cz
MT: 605 378 716
TZ: 566 651 222
TB: 566 621 705

12

Pavel Imramovský
Žďár nad Sázavou
Vysocká 8
591 01

e-mail: ref.imramovsky  @  centrum.cz  
MT: 604 853 810
TZ: 566 697 241
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13

Bc. Antonín Jeřábek
Velké Meziříčí
Poštovní 1831/14
594 01

e-mail: jerabeka@lisovnavm.cz
MT: 608 712 510
TZ: 566 523 888
TB: 543 238 306

14

Matěj Jirčík 
Žďár nad Sázavou
Nádražní 43/10
591 01

e-mail: mattiheroj@email.cz
MT: 777 906 120

15

Michal Kavina
Velké Meziříčí
Čermákova 33
594 01

e-mail: kavi55@centrum.cz
MT: 728 885 099

16

Martin Klouda
Žďár nad Sázavou
Revoluční 62/3
591 01

e-mail: kloudamar28@centrum.cz
MT: 605 212 876
TZ: 566 502 871
FAX: 566 502 860

17

Svatopluk Kope ček
Žďár nad Sázavou
Haškova 1/39
591 01

e-mail: svatopluk.kopecek@email.cz
MT: 776 749 910 
TB: 566 621 912
FAX: 566 621 912

18

Josef Kulhánek
Žďár nad Sázavou
Pelikánova 27
591 01

MT: 731 738 385
TB: 566 643 231

19

Jiří  Lisa
Žďár nad Sázavou
Studentská 10/47
591 01

e-mail: jiri.lisa@centrum.cz
MT: 732 534 201
TZ: 566 643 321
TB: 

20

Petr Lisa
Žďár nad Sázavou
Studentská 10/47
591 01

e-mail: 23.mnemonic@seznam.cz
MT: 603 531 435

21

Jindřich Mahel
Žďár nad Sázavou
Bratří Čapků 2063/10
591 01

e-mail: mahel1@seznam.cz
MT: 733 108 811

22

Martin Majtner
Žďár nad Sázavou
Rybářská 1097/2
591 01 

e-mail: ma-cek@seznam.cz
MT: 733 191 554

23

Josef Maloušek
Oslavice 155
Velké Meziříčí
594 01

e-mail: j.malousek@seznam.cz
MT: 737 879 646
TZ: 608 600 579
TB: 566 524 837

24

Mgr. Zdeněk Mifka
Neumannova 2055/29
Žďár nad Sázavou
591 01

e-mail: akfim@centrum.cz
MT: 725 777 168
TB: 
FAX: 

25

Filip Musi l
Velké Meziříčí
Mírová 55
594 01

e-mail: fifouse@seznam.cz
MT: 731 486 228
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26

Radek Navrátil
Velké Meziříčí
Lavičky 91
594 01

e-mail: radek.navratil@agados.cz
MT: 774 919 844
TZ: 566522861, kl.25

27

Pavel Nedělka
Žďár nad Sázavou
Libušínská 40/15
591 01

e-mail: nedelkapavel@seznam.cz
MT: 737 834 547

28

Mgr. Aleš Novák
Velké Meziříčí
Martinice 85
594 01

MT: 732 188 365

29

Oldřich Pelikán
Žďár nad Sázavou
Luční 42
591 01

e-mail: pelikán.oldrich@gmail.com 
MT: 605 149 323
TB: 566 625 503

30

Bohumil Počta 
Žďár nad Sázavou
Neumanova 37/28

e-mail: poctik@seznam.cz 
MT: 604 511 388

31

Jan Podhrázský
Žďár nad Sázavou
Haškova 52/85
591 01

MT: 737 817 329
TB: 

32

Lukáš Pohl
Velká Bíteš
Vlkovská 382
595 01

e-mail:
MT: 728 086 405

33

Pavel Rosický
Velké Meziříčí
Sokolovská 7
594 01

MT: 603 947 096

34

Zdeněk Rozmahel
Velká Bíteš
U Stadionu 379
595 01

EM: collek@atlas.cz
MT: 724 216 828
TB: 566 531 776

35

Ludvík Říčan
Žďár nad Sázavou
Libušínská 18/1
591 01

EM: rican.l@seznam.cz
MT: 774 242 488

36

Vojtěch Sysel
Velké Meziříčí
Martinice 111
594 01

e-mail: Vojta.sysel@seznam.cz
MT: 724 047 357

37

Petr Staněk
Žďár nad Sázavou
Veselská 17/33, byt 6
591 01

e-mail: stanek82@seznam.cz
MT: 724 090 416
MT: 777 916 563
TZ: 

38

Josef Štepánek 
Žďár nad Sázavou
Libušínská 32/21
591 01

e-mail: josef.stepanek@zdas.cz
MB: 602 795 868
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39

Petr Štěpánek
Žďár nad Sázavou
Libušínská 32/21
591 01

e-mail: trumen04@seznam.cz
MT: 604 896 375

40

Ivan Štětina
Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice n.P., S I 920
593 01

MT: 721 716 146
TZ: 566 593 133

41

Rostislav Štětina
Nedvědice č. 307
592 62

MT: 723 970 998

42

Pavel Šťastný
Žďár nad Sázavou
Neumannova 47/13
591 01

e-mail: 
MT: 736 108 105
TB: 

43

Patrik Todorov
Velké Meziříčí
Emilie Zachardové 3
954 01

e-mail: todin@centrum.cz
MT: 737 847 631

44

Jiří Toman
Velké Meziříčí 
Mostiště 169
594 01

e-mail: Toman38@seznam.cz
MT: 605 774 632

45

Jaromír Vampola
Žďár nad Sázavou
Jamborova 3/22
591 01

e-mail: zi.va@seznam.cz
zdar@emado.cz
MT: 739 490 080
TZ: 566 629 649
TB: 566 620 444
FAX: 566 629 649

45

Aleš Velín
Žďár nad Sázavou
Na Prutech 9
591 01

e-mail: ales2050@seznam.cz
MT: 732 152 446
TB: 566 623 694

46

Roman Zídek
Žďár nad Sázavou 2
Polnička 264
591 02

e-mail: sykis@seznam.cz
MT: 608 082 002
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G.  Adresá ř zimních stadion ů a hřišť 
Přílohy 1 a 2 (sazebník, zkratky)

PSČ místo zkratka ulice telefon
592 62 Nedvědice NC č. 129 566 566 135
588 13 Polná PO Zahradní 572 567 222 300
592 33 Řečice RE Sportovní areál 566 673 799
595 01 Velká Bíteš VB Tyršova 219 566 532 271
594 01 Velké Meziříčí VM Vrchovecká ul. 566 522 610, 566 523 939
591 01 Žďár nad Sázavou ZR Jungmannova 10 566 623 181 (z+fax)
675 71 Náměšť NO Červené domky 149 568 620 036
665 01 Rosice RC Sportovní 103 546 411 163

     Příloha 1

Sazebník náhrad za výkon funkcí

KATEGORIE
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Mistrovská
utkání Okresní přebor mužů 350,- 230,- 70,- 70,-

        Všechny náhrady v Kč.
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      Příloha 2

 Zkratky používané v Rozpisu a Zpravodajích:

% Utkání hráno v opačném pořadí proti rozpisu soutěží (výměna pořadatelství)
ZS Zimní stadion nebo hřiště
čas Rozhodčí způsobilý k ovládání časomíry na ZS Žďár n. S.
ČSLH Český svaz ledního hokeje
ČSTV Český svaz tělesné výchovy
DK Disciplinární komise
HC Hokej club, Hockey club
K Kontumační výsledek
KR Komise rozhodčích
MT Mobilní telefon
N Nedohrané nebo neodehrané utkání
OP Okresní přebor
OS Okresní soutěž
OPD Okresní přebor dorostu
OPJ Okresní přebor juniorů
OTS Okresní tělovýchovné sdružení
OVV Okresní výkonný výbor
PF Rozhodčí delegován pouze na pomocné funkce
RS Rozpis soutěží
OVV Okresní výkonný výbor
SDŘ Soutěžní a disciplinární řád ČSLH
SK Sportovní klub
STK Sportovně technická komise
TB Telefon do bytu
TJ Tělovýchovná jednota
TMK Trenérsko metodická komise
TZ Telefon do zaměstnání
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Poznámky:

26


