
ZPRAVODAJ č. 5/2009-2010
ze dne 5. 1. 2010

       

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

Omluveni:  p. Martin Homola - pracovní zaneprázdnění, p. Pavel Šťastný - zdravotní 
důvody

                 

1. Zpráva STK

a) STK schvaluje následující utkání:

9. kolo č. u. 141 Nedvědice - Šerkovice 5:5
 142 V. Bitýška - volno
 143 Náměšť - V. Bíteš 12:1
 144 Mostiště - Řečice 9:3
 145 Křižanov - V. Meziříčí 3:3

10. kolo č. u.  146 Šerkovice - V. Meziříčí 5:10
 147 Křižanov - Řečice 0:5 kontumačně
 148 Mostiště - V. Bíteš 6:2
 149 Náměšť - V. Bitýška 7:3
 140 Nedvědice - volno 

b) STK projednala nedohrané utkání č. 145 HC Sokol Křižanov - HHK V. Meziříčí B,
které  bylo  předčasně  ukončeno  hlavním  rozhodčím  z důvodu  nesportovního
chování  hráčů  HOK  HC  Sokol  Křižanov  -  verbální  napadání  a  vyhrožování
fyzickým  napadením  hlavního  rozhodčího.  STK rozhodla  ponechat  v platnosti
dosažený výsledek na ledě - nerozhodně 3:3. STK předává případ nedohraného
utkání  DK  spolu  s odebraným  registračním  průkazem  hráče  HOK  HC  Sokol
Křižanov Davida Komínka - udělení TH.

c) STK projednala na základě zápisu o utkání č. 147 HC Sokol Křižanov - TJ Řečice
neoprávněný start hráče HOK HC Sokol Křižanov Leoše Veselého - po udělení
druhého OK za sebou v soutěži.

První OK byl jmenovanému hráči udělen v utkání 7. kola u. č. 135 SK Mostiště -
HC Sokol Křižanov a to v čase 19.55 (5+20 za vysokou hůl se zraněním).
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Druhý OK byl  jmenovanému hráči  udělen v utkání 9. kola u. č.  145 HC Sokol
Křižanov - HHK V. Meziříčí B po dvojnásobném udělení OT, a to v čase 13.59
první  OT  a  v čase  56.23  druhé  OT  (oba  za  nesportovní  chování)  a  tím
automaticky OK.

Podle SDŘ  LH, hlava V, čl.  529 a Rozpisu okresních soutěží  v ledním hokeji
Žďár  nad  Sázavou  2009  -  2010,  hlava  C,  čl.  12  a)  a  b)  tento  hráč  porušil
ustanovení výše uvedených předpisů - neoprávněný start v následujícím utkání.
Disciplinární  přestupek  byl  umožněn  nedůsledností  vedení  HOK  HC  Sokol
Křižanov.

STK  rozhodla  na  základě  tohoto  disciplinárního  přestupku  proti  SDŘ  LH  a
Rozpisu okresních soutěží v ledním hokeji kontumovat výsledek utkání č. 147 HC
Sokol Křižanov - TJ Řečice na 0:5 ve prospěch TJ Řečice.

STK předává výše uvedený přestupek k dalšímu řešení DK.

 

2. Zpráva KR

KR  projednala  zápis  o  utkání  č.  145  HC  Sokol  Křižanov  -  HHK  V.  Meziříčí  B,
podepsaný hlavním rozhodčím, a shledala v něm následující nedostatky:

a) špatně popsaný OT hráče domácích č. 26 (OT + TDKU - správně má být OK),
který byl udělen až v čase 56.23;

b) proč v čase 11.26 při udělení MT za hákování je uveden v zápise náhradník hráč
č. 31 (v poznámkách není vysvětleno);

c) v čase 56.23 jsou opačně zapsané OT a TH;

d) v čase 56.23 je špatně  označený druhý trest  OT pro hráče domácích č.  26 -
správně má být OK (20);

e) konce trestů  jsou zapsány s časem 60.00, přitom utkání bylo ukončeno v čase
59.18;

f) špatně  popsáno měření hráčské hole - neuvedeno číslo hráče hostů, který byl
kontrolován a jehož hráčská hůl byla přeměřována;

g) pokud bylo rozhodčímu vyhrožováno fyzickým napadením, proč nejsou dotyční
hráči domácích uvedeni v zápisu o utkání a potrestáni příslušným trestem;

h) pokud hráči domácích nejí „plexiskla“ - chrániče očí, nesmí být připuštěni ke hře;

i) při  předčasném ukončení utkání nesmí být v zápisu o utkání uveden výsledek
třetí třetiny, ani celkový výsledek;

j) v zápisu o utkání není výrazně označeno, že utkání nebylo dohráno;

Komise  rozhodčích  konstatuje,  že  v tomto  utkání  i  v převážné  většině  ostatních
utkání PO LÍH stále dochází k závažným chybám zapisovatelů při vyplňování zápisů
o  utkání  není  dodržován  způsob  vyplňování  podle  předaného  „Zápis  o  utkání  -
vyplněný vzor“.

KR navrhuje  DK  udělení  finančním  pokuty  hlavním  rozhodčímu  výše  uvedeného
utkání za závažné vyjmenované nedostatky v zápisu o utkání. 
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3. Zpráva DK

a) DK OVV ČSLH projednala disciplinární přestupek hráč HOK HC Sokol Křižanov
Davida  Komínka  -  udělení  TH v utkání  č.  145  HC Sokol  Křižanov  -  HHK V.
Meziříčí  B  a  rozhodla  ve  svém  rozhodnutí  č.  09/2009-2010  udělit  výše
uvedenému hráči  trest zastavení činnosti na jedno nejbližší soutěžní utkání (v
souladu s SDŘ LH, hlava V, čl. 523), a to v době od 21. 12. 2009 do 4. 1. 2010
dle SDŘ LH, příloha 2, hlava A, čl. 9.

DK dále  v tomto rozhodnutí  rozhodla  udělit  HOK HC Sokol  Křižanov finanční
pokutu ve výši 500,- Kč za nesportovní chování jeho hráče. 

DK dále  v tomto rozhodnutí  rozhodla  udělit  HOK HC Sokol  Křižanov finanční
pokutu  ve  výši  500,-  Kč  za  nesportovní  chování  jeho  hráčů,  vedoucí
k předčasnému ukončení utkání dle SDŘ LH, příloha 2, hlava B, čl. 8. 

b) DK OVV ČSLH projednala disciplinární přestupek hráče HOK HC Sokol Křižanov
Leoše Veselého -  neoprávněný start  v utkání  č.  147 HC Sokol Křižanov -  TJ
Řečice  po předchozím uložení  dvou OK dle SDŘ  LH, hlava V,  článek 529 a
Rozpisu okresních soutěží v ledním hokeji 2009 - 2010, hlava C, čl. 12, odst, a) a
b), a rozhodla ve svém rozhodnutí č. 10/2009-2010 udělit vedoucímu družstva
HOK HC Sokol Křižanov Petru Brychtovi a trenéru družstva HC Sokol Křižanov
Lubomíru Veselému finanční pokutu ve výši 500,- Kč každému z nich, dle SDŘ
LH, příloha 2, hlava A, čl. 2, odst. c). 

DK dále  v tomto rozhodnutí  rozhodla  udělit  HOK HC Sokol  Křižanov finanční
pokutu ve výši 1 500,- Kč za opakovaný přestupek, vedoucí ke kontumaci utkání
dle SDŘ LH, příloha 2, hlava B, čl. 7. 

c) DK OVV ČSLH na základě doporučení KR ve svém rozhodnutí č. 11/2009-2010
uděluje finanční pokutu ve výši 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu Michalu Kavinovi
za špatně nebo neúplně vyplněný zápis o utkání č. 145.

4. Zpráva EK

Ekonomická komise upozorňuje HOK HC Sokol Křižanov, že pokud výše jeho vkladu
poklesla pod částku 300,- Kč, je HOK povinen tento vklad dorovnat na částku 4 000,-
Kč dle Rozpisu okresních soutěží v ledním hokeji 2009 - 2010, hlava D, článek 1,
odst. l. 

Příští schůze OVV ČSLH dle pozvánek elektronickou poštou.

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

Vyřizuje: sekretář OS LH Dana Kundeliusová                                         
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