
 

ZPRAVODAJ č. 7/2010-2011
ze dne 10. 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
              

1. Zpráva STK

a) STK řešila otázku utkání 9. kola č. 125 SK Mostiště - TJ Šerkovice, v němž byl  
uložen TH za přestupek proti  SDŘ ČSLH a které bylo předčasně ukončeno pro 
dvojnásobnou  a  zvláště  hrubou  inzultaci  rozhodčích  (údery  pěstí  do  obličeje) 
hráčem HOK TJ Šerkovice Martinem Flíglem. STK kontumuje toto utkání 9. kola č. 
125 5:0 ve prospěch HOK SK Mostiště; 

b) STK předává DK zápis o utkání č. 125 SK Mostiště - TJ Šerkovice, v němž byl  
uložen TH za přestupek proti SDŘ ČSLH a které bylo pro dvojnásobnou hrubou 
inzultaci (hlavního a čárového rozhodčího) předčasně ukončeno v 28. minutě;

c) STK předává  KR zápis  o  utkání  č.  125 SK Mostiště  -  TJ  Šerkovice,  a  žádá o 
objasnění a vysvětlení formálních nedostatků v zápisu.

2. Zpráva DK

a) DK  na  základě  zápisu  zápisu  rozhodčího o  utkání č.  125  SK  Mostiště  -  TJ 
Šerkovice, hraného dne 7. 1. 2011, projednala přestupek proti SDŘ ČSLH hráče 
HOK TJ Šerkovice Martina Flígla - udělení TH za nesportovní chování - inzultace 
hlavního  rozhodčího  údery  pěstí  do  obličeje  a  následná  inzultace  čárového 
rozhodčího rovněž údery pěstí do obličeje - po předchozím udělení MT a odmítnutí  
odchodu na trestnou lavici, s následkem předčasného ukončení utkání, a rozhodla 
udělit tomuto hráči za nesportovní chování trest zastavení činnosti od 8. 1. 2011 do 
31. 3. 2011 a dále od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012 (celkem na 9 měsíců) dle SDŘ 
ČSLH, příl.  2, hlava A, čl. 5., odst. c), a dále rozhodla udělit  HOK TJ Šerkovice 
finanční  pokutu ve  výši  3  000,-  Kč za nesportovní  chování  jejich hráče Martina 
Flígla a za opakované předčasné ukončení utkání z viny jejich HOK;

1

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE, okresní pracoviště
Okresní tělovýchovné sdružení, Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou   
telefon+fax 561 202 167 
Internet: http://cslhzdar.zrnet.cz , e-mail: otszdar@tiscali.cz



3. Zpráva EK

a) EK konstatuje, že k dnešnímu dni, po udělení finančních pokut HOK TJ Šerkovice 
dle rozhodnutí DK č. 08/2010 - 2011, 09/2010 - 2011 a 10/2010 - 2011, přesáhla 
výše  finančních  pokut  pro  HOK  TJ  Šerkovice  výši  jejich  finančního  vkladu  do 
soutěže. EK upozorňuje HOK TJ Šerkovice na odstavec Rozhodnutí DK č. 10/2010 
- 2011 ve znění „Pokuty uložené HOK, přesahující vklad, jsou splatné do 14 dnů od 
doručení rozhodnutí na účet řídícího svazu - č. účtu 22 357 51 0100“ a na Rozpis 
okresního přeboru v ledním hokeji 2010 - 2011 Žďár nad Sázavou, hlava D, článek 
1., odst. j);

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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