
ZPRAVODAJ č. 2/2009-2010
ze dne 5. 11. 2009

       

Přítomni: p. Petr Stoček, p. Jan Podhrázský, p. Marian Fiksa, p. Oldřich 
Pelikán, p. Zdeněk Mifka;

                 
Nepřítomni: p. Martin Homola - omluven (lektor na školení rozhodčích), p. Jiří 

Karásek, p. Pavel Šťastný, p. Jiří Lisa (služební cesta);

1. Zpráva STK

a) STK schvaluje následující utkání:

1. kolo č. u. 101 V. Meziříčí - Šerkovice 9:2
 102 Řečice - Křižanov 8:5
 103 V. Bíteš - Mostiště 1:5
 104 V. Bitýška - Náměšť 4:4
 105 Nedvědice - volno

2. kolo č. u.  106 Šerkovice - volno
 107 Náměšť - Nedvědice 14:3
 108 Mostiště - V. Bitýška   6:5
 109 Křižanov - V. Bíteš 11:4 
 110 V. Meziříčí - Řečice   7:3

b) STK  konstatuje,  že  ve  dvou  případech  došlo  k porušení  Rozpisu  soutěží,
hlava C, čl. 8 - Hlášení výsledků utkání, týkající se neúplného (velmi stručného
hlášení) a tím neplnění požadavků druhého odstavce tohoto článku. Jedná se
o HOK HC Sp. V.  Bíteš za utkání  1. kola V. Bíteš -  Mostiště  a  HC Sokol
Křižanov za utkání 2. kola Křižanov - V. Bíteš. STK spolu s DK uděluje těmto
HOK v tomto prvním případě  napomenutí bez oficiálního projednání v DK a
tedy  bez  povinnosti  zaplatit  náhradu  za  disciplinární  řízení,  v dalších
případech a to se týká všech dalších hlášení, se bude striktně postupovat dle
Rozpisu soutěží, hlava D, čl. 14.
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c) STK spolu s OVV konstatuje,  že  potvrzení  o  převzetí  informace o dočasné
výjimce z SDŘ LH, čl. 320, 321 a 322 - Úprava startu hráčů, zaslané e-mailem
všem HOK dne 23. 10. 2009, neodeslaly požadovanou formou HOK SK 
Mostiště a HC Nedvědice, TJ Šerkovice pouze potvrdily příjem e-mailu a tím 
porušily Rozpis Soutěží, hlava D, čl. 11. STK spolu s DK uděluje těmto HOK 
v tomto prvním případě na doporučení OVV napomenutí bez oficiálního 
projednání v DK a tedy bez povinnosti zaplatit úhradu nákladů za disciplinární 
řízení, v dalších případech se bude striktně postupovat dle výše uvedeného 
článku Rozpisu soutěží včetně úhrady za každý případ potrestání (podle čl.  
524 SDŘ).

d) STK na základě  žádosti  HOK HC V. Bitýška schvaluje změnu pořadatelství
v utkání 8. kola č. 140 V. Bitýška - Nedvědice a v utkání 17. kola č. 185 V.
Bitýška - Nedvědice.

e) STK souhlasí se startem hráče Petra Hakla, nar. 12. 4. 1993, za HOK HC V.
Bitýška  ve  vyšší  věkové  kategorii  na  základě  předloženého  protokolu  o
souhlasu startu.

f) STK souhlasí se startem hráče Milana Hakla, nar. 11. 9. 1992, za HOK HC V.
Bitýška podmíněně do vyřízení formalit s jeho registrací, v souladu s dočasnou
výjimkou podmínek, povolujících start hráče v utkáních OP LH Žďár n. Sáz v
ročníku 2009 - 2010 dle rozhodnutí OVV ČSLH ze dne 23. 10. 2009.

2. Zpráva KR

Komise rozhodčích upozorňuje na striktní dodržování Rozpisu Soutěží, hlava C,
čl. 6, odst. c) o povinnosti používat i v této soutěži schválené chrániče očí. Hráč
bez výše uvedeného chrániče očí nesmí být připuštěn ke hře. OVV žádá předsedu
KR ing.  Martina  Homolu  a  ing.  Antonína Jeřábka  o upozornění  na dodržování
tohoto bodu při delegaci rozhodčích.
Komise rozhodčích upozorňuje na zrušení pevné telefonní linky (čísla TB) u člena
KR pana Oldřicha Pelikána - proveďte si opravu na str. 3 a 21 Rozpisu Soutěží. 

3. Různé

a) OVV ČSLH Žďár n. S. schvaluje částku 2 800,- Kč jako úhradu za vedení a
správu  webových  stránek  OS  ČSLH  v sezóně  2009  -  2010  pro  p.  Pavla
Králíčka.  Uvedenou částku  proplatí  jmenovanému sekretář  OS ČSLH paní
Dana Kundeliusová, pracovnice OTS Žďár n. S.

b) OVV  ČSLH  upozorňuje  na  opravu  adresy  webových  stránek  OS  ČSLH,
uvedenou  v Rozpisu  soutěží  na  str.  1.  Původní  uvedená  adresa
www.cslh.zdar.zrnet.cz nefunguje  a  je  nahrazena  správnou  adresou
http://cslhzdar.zrnet.cz.  Jednotliví  uživatelé  Rozpisu  si  musí  tuto  adresu
opravit.
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c) OVV  důrazně  žádá  jednotlivé  HOK,  aby  z důvodu  větší  informovanosti
sportovní veřejnosti v tisku pravidelně hlásily upřesněné datum, čas a místo
sehrání utkání následujícího kola a to nejlépe současně s hlášením výsledků
utkání odehraného kola. Tyto údaje budou uveřejňovány spolu s výsledky jako
program následujícího kola.

d) Pro lepší informovanost HOK a členů OVV budou na jejich e-mailové adresy
zasílány  kopie  hlášení  výsledků  příslušného  odehraného  kola  OP  LH  ve
formě, tak jak je dostává deník/týdeník Vysočina

Příští schůze OVV ČSLH dle pozvánek elektronickou poštou.

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

Vyřizuje: sekretář OS ČSLH Dana Kundeliusová                                         
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