
 

ZPRAVODAJ č. 5/2010-2011
ze dne 22. 12. 2010

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

Nepřítomni:  p. Oldřich Pelikán, p. Jiří Karásek
              
   
Program: 

1. Zpráva STK

a) STK schvaluje následující výsledky:

7. kolo u. č. 119 Šerkovice - V. Bíteš B          11:4
                     120 Nedvědice - Mostiště            3:5
                     121 Křižanov - Náměšť 4:12
                     219 Zastávka - Hrušky       1:3

                 220 V. Bitýška - RH Centrum 2:4
                     221 Bulldogs - Boskovice B 0:5
8. kolo u. č. 122 Šerkovice - Křižanov 8:4
                     123 Náměšť - Nedvědice 5:4
                     124 Mostiště - V. Bíteš B 6:5
                     222 Zastávka - Bulldogs 3:3   NZ
                     223 Boskovice B - V. Bitýška 5:5
                     224 RH Centrum - Hrušky odloženo na 2. 1. 2011
        

a) STK předává KR přestupek proti  Rozpisu okresního přeboru v ledním hokeji 
Žďár n. Sáz. rozhodčího Loukoty - pozdní odeslání zápisu o utkání č. 219 TJ 
Tatran Hrušky - HC Zastávka 
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b) STK upozorňuje pořádající HOK utkání č. 217 HLC Bulldogs - RH Centrum a č. 
218 TJ Tatran Hrušky - HC V. Bitýška, že řídící orgán doposud neobdržel zápisy 
z těchto utkání. STK žádá tyto HOK, aby rozhodčí, delegované KR mimo OVV 
ČSLH Žďár n. S, informovali (i v dalších utkáních) o nutnosti odesílání zápisů o 
utkání  na  adresu  řídícího  svazu,  uvedenou  v Rozpisu  okresního  přeboru 
v ledním hokeji Žďár n. S., tj. Český svaz ledního hokeje, okresní pracoviště, 
Okresní  tělovýchovné  sdružení,  Jungmanova  10,  591  01  Žďár  nad 
Sázavou a to ihned následující den po konání utkání;

c) STK žádá vedení  HOK HC Nedvědice o sdělení  obratem nového přesného 
jména a kontaktních údajů, související  se změnou organizačního pracovníka 
HOK;

d) STK bere  na vědomí  dosavadní  vzájemné jednání  HOK TJ Šerkovice  a TJ 
Náměšť  o  termínu  dohrávky  odloženého  (nedohraného)  utkání  č.  101  TJ 
Náměšť - TJ Šerkovice, nadále věří ve zdárné ukončení této kausy a čeká na 
definitivní výsledek dohody o náhradním termínu;

2. Zpráva EK:

a) EK konstatuje, že do dnešního dne neuhradil rozhodčí Michal Ivachov finanční 
pokutu za pozdní odeslání zápisu o utkání - viz rozhodnutí DK č. 03/2010-2011 
a předává tuto záležitost KR ke konečnému řešení ve spolupráci  s KR KVV 
ČSLH JM kraje.

b) EK upozorňuje HOK HC Nedvědice, že nedoplatek vkladu se zvýšil o částku 
finanční  pokuty  ve  výši  1 000,-  Kč  (dle  rozhodnutí  DK  č.  06/2010-2011)  a 
celkový  nedoplatek  nyní  činí  3 100,-  Kč.  Pokud  nebude  vklad  tohoto  HOK 
dorovnán na výši  4 000,-  Kč dle  Rozpisu okresního přeboru v ledním hokeji 
Žďár n. S., hlava D, článek 1., odst. a), předá EK tuto záležitost STK a následně 
DK s návrhem na vyloučení ze soutěže;

3. Zpráva KR

a) KR projednala přestupek rozhodčího Látala v utkání č. 219 TJ Tatran Hrušky - 
HC  Zastávka  a  předává  tento  případ  DK  s návrhem  na  udělení  finančním 
pokuty tomuto rozhodčímu;

b) KR žádá všechny HOK, aby striktně dodržovaly ustanovení Rozpisu okresního 
přeboru  v ledním  hokeji  Žďár  n.  S.,  hlava  C,  článek  1.,  odst.  a),  b)  a  c).  
Ustanovení odst. c) bude považováno za splněné tím, že toto hlášení obdrží 
rovněž předseda KR pan Marian Fiksa (tel. č. 605 109 016) v termínu dle odst. 
b), tj. nejpozději pět pracovních dnů před termínem utkání tak, aby mohla být 
provedena  řádná  delegace  rozhodčích.  Stejným  způsobem  (např.  zasláním 
kopie  hlášení  elektronickou  poštou)  je  nutno  tyto  údaje  předat  ing.  Petru 
Stočkovi pro uveřejňování termínů, začátků a místa utkání v tisku;
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4. Zpráva DK

a) DK na návrh KR projednala přestupek rozhodčího Loukoty v utkání č. 219 TJ 
Tatran  Hrušky -  HC Zastávka -  pozdní  odeslání  zápisu  o  utkání  a  rozhodla 
tomuto  rozhodčímu  udělit  finanční  pokutu  ve  výši  200,-  Kč  dle  Rozpisu 
okresního přeboru v ledním hokeji Žďár n. S., hlava D, článek 2, odstavec 13. b) 
- nedostatky při odesílání zápisu;

5. Různé

a) Na základě jednání s KVV ČSLH Vysočina v Jihlavě OVV ČSLH Žďár n. Sáz. 
na svém dnešním zasedání projednal a souhlasí s vytvořením tzv. rezervního 
fondu pro případ organizačních změn, přerušení plateb a příspěvků na činnost 
ze strany ČSTV a proto rozhodl převést částku 20 000,- Kč ze svého účtu na 
účet č.  233737214/0300 a to nejpozději  do 31. 12. 2010. Po převedení této 
částky bude OTS Žďár n. S. o tomto převodu informovat neprodleně sekretáře 
KVV  ČSLH  Vysočina  ing.  Antonína  Micku  (e-mail  ks-vysocina@cslh.cz) 
s uvedením čísla účtu, ze kterého byl převod uskutečněn.

b)    Příští  zasedání  OVV  ČSLH  Žďár  n.  Sáz.  se  bude  konat  dle  pozvánek 
elektronickou poštou.

      
OVV ČSLH Žďár nad Sázavou přeje všem funkcionářům, členům realizačních týmů a 
hráčům všech HOK, které se zúčastňují OP LH Žďár n. S. v sezóně 2010 - 2011 a 
dále  pracovnicím OTS Žďár  n.  S paní  Daně Kundeliusové  a paní  Aleně Pajdové, 
příjemné a pohodové prožití Vánočních svátků 2010 a do Nového roku 2011 mnoho 
úspěchů ve sportovní činnosti i v pracovním a osobním životě. 

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

Vyřizuje: sekretář OS LH Dana Kundeliusová                                         
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