
ZÁPIS

z předsezónního aktivu HOK okresního p řeboru v ledním hokeji pro
sezónu 2009-10

který se konal v pátek 25. září 2009 v 15.00 hod. v zasedací místnosti OTS Žďár n. S.,
Jungmanova 10, Žďár nad Sázavou (Zimní stadion). 

Přítomni: dle prezenční listiny - viz příloha

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s návrhem STK OV ČSLH na herní systém OP LH v sezóně 2009-

2010
3. Připomínky k tomuto návrhu
4. Losování čísel jednotlivých HOK
5. Diskuse
6. Závěr aktivu

K jednotlivým bodům:

1) Aktiv zahájil předseda OS ČSLH Žďár n. S. pan Stoček, uvítal přítomné účastníky a
konstatoval,  že  jsou  přítomni  všichni  zástupci  předpokládaných  účastníků  OP  LH
ročníku 2009-10,  tzn  včetně  zástupce HC Nedvědice B.  Jediným nepřítomným byl
v okamžiku zahájení zástupce HC Sp. V. Bíteš B, který však byl n a cestě a dostavil se
za několik minut. 

Vzhledem k tomu, že HC Nedvědice potvrdil svou přítomností zájem o účast v letošním
ročníku OP LH a OP tedy bude mít devět účastníků, byl předložen aktivu HOK původní
hrací systém, uvedený ve Zpravodaji č.1/2009-2010: 

STK navrhuje hrací systém  stejný  jako v ro čníku 2008-2009 ,  tzn.  v jedné skupině
dvoukolově, systémem každý s každým. Nadstavbová část (play-off) prvních čtyř podle
umístění v základní části se bude hrát dvoukolově 1-4, 2-3 na dva zápasy, vítězové se
utkají  ve  finále  o  titul Přeborníka  okresu,  o pořadí  v play-off  a  ve  finále  rozhoduje
v souladu s SDŘ LH počet bodů a skóre z obou vzájemných zápasů, v případě rovnosti
se  po  druhém  zápase  prodlužuje  5  min.  a  pak  následují  samostatné  nájezdy  do
rozhodnutí.
Základní část:  předpoklad začátku 16. ÷ 18. 10. 2009, předpoklad ukončení 19. ÷ 21.
2. 2010, včetně dohrávek, s vánoční přestávkou od 20. 12. 2009 do 1. 1.2010. 
Play-off:  stejný  herní  systém jako  v základní  části,  tj,  dvoukolově  na  dva  zápasy,
předpoklad začátku 26. ÷ 28. 2. 2010, předpoklad ukončení 5. ÷ 7. 3. 2010. 
Finále:  stejný  herní  systém  jako  v základní  části,  tj,  dvoukolově  na  dva  zápasy,
předpoklad začátku 12. ÷ 14. 3. 2010, předpoklad ukončení 19. ÷ 21. 3. 2010.

2) Při následném vyjádření připomínek jednotlivých zástupců HOk bylo dohodnuto:
− všichni účastníci souhlasí s předloženým hracím systémem;
− většinou účastníků byl odsouhlasen posun začátku soutěže na termín 23. - 25.

10. 2009;



− většinou účastníků bylo odsouhlaseno ponechání přestávky v době od 21. 12. do
31. 12. 2009, této přestávky lze využít pro dohrávky odložených utkání (dle dohody
družstev); 

− varianta, aby v případě zájmu se mužstva, která se umístila po základní části na 5.
÷ 8. místě, mohla utkat obdobným způsobem, nebyla oficiálně přijata;

− všichni  účastníci  souhlasí se zrušením platnosti  bodu 1 v dodatku Zpravodaje č.
1/2009-2010, bod 2, tohoto dodatku zůstává v platnosti;

3) Přítomní zástupci HOK si pro O PLH ročníku 2009-2010 vylosovali následující čísla:

1. HHK Velké Mezi říčí B

2. TJ Řečice 

3. HC Spartak Velká Bíteš B

4. HC Veverská Bitýška

5. HC Nedvědice B

6. volný

7. TJ Náměšť nad Oslavou

8. SK Mostišt ě

9. HC Sokol K řižanov

10. TJ Šerkovice

4) V rámci diskuze bylo řešeno:

− zástupce HC Sp. V. Bíteš v hotovosti uhradil doplatek vkladu pro letošní soutěž ve
výši  1 100,-  Kč;  příjmový  a  daňový  doklad  bude  tomuto  HOK  zaslán  poštou
v příštím týdnu;

− jednotlivé HOK obdrží spolu se zápisem z předsezónního aktivu i koncept rozloso-
vání OP LH ročníku 2009-2010 pro potřeby zajišťování ledové plochy;

− požadavek na změnu pořadatelství, především v začátku soutěže a to s ohledem
na  připravenost  otevřených  ZS  se  bude  podle  STK  OS  ČSLH řešit  případ  od
případu  vzájemnou  dohodou  mezi  oběma  dotčenými  HOK  a  STK  bude  tyto
oznámené dohody respektovat;

− STK upozornila na změnu pravidla výstroje hráčů - v letošní sezóně musí mít každý
z hráčů, starší 18ti let, schválený ochranný kryt očí transparentní barvy - viz Rozpis
soutěží  pro  ročník  2009-2010  (bude  zaslán  jednotlivým  HOK  v elektronické  i  v
písemné formě);

− STK  upozorňuje  na  způsob  a  kvalitu  vyplňování  „Zápisů  o  utkání“  a  to  na
předepsaných formulářích a předepsaným způsobem. Originál „Zápisu o utkání“ a
vzor vyplňování bude HOK zaslán spolu s Rozpisem soutěží.

Přílohy: Prezenční listina z předsezónního aktivu
             Koncept rozlosování O PLH ročníku 2009-2010

Zapsal: Petr Stoček, předseda OS ČSLH

Vyřizuje: sekretář OS ČSLH Dana Kundeliusová  


