
 

ZPRAVODAJ č. 6/2010-2011
ze dne 4. 1. 2011

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

Nepřítomni: p. Jiří Karásek
              
Hosté: přizvaní zástupci HOK TJ Šerkovice p. Zdeněk Smolík st., p. Zdeněk Smolík ml.; 

1. Zpráva STK

a) STK schvaluje následující výsledky:

8. kolo u. č. 224 RH Centrum - Hrušky 4:2

b) STK řešila otázku dohrávaného utkání 4. kola č. 110 TJ Šerkovice - SK Mostiště,  
které  bylo  předčasně  ukončeno  pro  úmyslné  najetí  hráče  HOK  TJ  Šerkovice 
Romana Trejbala do rozhodčího. STK kontumuje toto dohrávané utkání 4. kola č. 
110 ve prospěch HOK SK Mostiště a vzhledem k tomu, že byla odehrána více než 
polovina utkání, ponechává v platnosti výsledek 1:5, dosažený na hřišti  a rovněž 
ponechává v platnosti statistiku utkání (tj. střelce, asistence a udělené tresty);

c) STK předává DK zápis o utkání č. 110 TJ Šerkovice - SK Mostiště, v němž byl  
uložen TH za přestupek proti SDŘ LH;

d) STK při svém jednání řešila otázku utkání č. 101 TJ Náměšť - TJ Šerkovice, které 
bylo dne 4. 12. 2010 předčasně ukončeno pro rozbití ochranného skla. STK na své 
jednání pozvala oba HOK jako účastníky problému, na jednání se osobně dostavili 
zástupci  HOK TJ  Šerkovice,  HOK TJ  Náměšť  se  písemně  omluvil  z účasti  pro 
služební zaneprázdnění statutárních zástupců. STK po projednání se zůčastněným 
HOK TJ Šerkovice (a současně vzala na vědomí poslední písemné vyjádření HOK 
TJ  Náměšť)  konstatuje,  že  oba  HOK se  o  náhradním termínu  odehrání  tohoto 
utkání ve smyslu SDŘ LH, hlava III, článek 305 a 306 vzájemně nedohodly a proto  
rozhodla o vyhlášení kontumačního výsledku 0:5 ve prospěch HOK TJ Šerkovice. 
HOK TJ Šerkovice má právo požadovat na pořádajícím HOK TJ Náměšť náhradu 
škody dle Rozpisu okresního přeboru v LH, hlava D, článek 3, odst. c);
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e) STK bere na vědomí změnu organizačního pracovníka HOK HC Nedvědice. Novým 
funkcionářem  se  stává  Martin  Kytner,  adresa  bydliště  Nedvědice  190,  592  62 
Nedvědice, tel. 737 768 556, e-mail  martin.kytner@seznam.cz, a to s platností od 
 3. 1. 2011;

2. Zpráva DK

a) DK na základě zápisu zápisu rozhodčího o utkání v dohrávaném utkání č. 110 TJ 
Šerkovice  -  SK Mostiště  dne 2.  1.  2011 projednala přestupek proti  SDŘ ČSLH 
hráče HOK TJ Šerkovice Romana Trejbala - udělení TH za nesportovní chování - 
úmyslné  najetí  do  rozhodčího  po  předchozím  udělení  OT,  s následkem 
předčasného ukončení  utkání  a  rozhodla udělit  trest  zastavení  činnosti  od 3.  1. 
2011 do 30. 1. 2011 tomuto hráči za nesportovní chování dle SDŘ ČSLH, příl. 2, 
hlava A, čl. 5., odst. c), a dále rozhodla udělit HOK TJ Šerkovice finanční pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za nesportovní chování jejich hráče Romana Trejbala+

b) Disciplinární komise OVV ČSLH Žďár nad Sázavou projednala, na základě zápisu 
rozhodčího o  utkání,  přestupek  proti  SDŘ  ČSLH,  hlava  III,  článek  316, 
v dohrávaném utkání  č.  110 TJ Šerkovice -  SK Mostiště -  nedostatečná činnost 
pořadatelské  služby  -  umožnění  neoprávněného  vstupu  do  šatny  rozhodčích  a 
rozhodla udělit HOK TJ Šerkovice finanční pokutu ve výši 200,- Kč za přestupek dle 
SDŘ ČSLH, příl. 2, hlava B, článek 2., odst. a) - nedostatečný výkon pořadatelské 
služby; 

3. Zpráva EK

a) EK konstatuje, že k dnešnímu dni nemá HOK HC Nedvědice dorovnán nedoplatek 
vkladu  do  soutěže  ve  výši  3 400,-  Kč.  Na  základě  telefonické  dohody  bylo 
zástupcem  HOK  HC  Nedvědice  Liborem  Heldem  přislíbeno  doplacení  vkladu 
nejpozději do 5. 1. 2011. Pokud vklad nebude doplacen nejpozději do 8. 1. 2011,  
bude HOK HC Nedvědice vyloučen ze soutěže okresního přeboru v ledním hokeji 
Žďár n. Sáz. se všemi důsledky dle Rozpisu okresního přeboru v ledním hokeji a 
SDŘ LH, hlava II, článek 205 a 207; 

Příští zasedání OVV ČSLH Žďár n. Sáz. se bude konat 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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