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

ZPRAVODAJ č. 2/2011-2012
ze dne 20. 9. 2011
Zápis z předsezónního aktivu OP LH , konaného dne 20. 9. 2011 ve Žďáru n. Sáz.
Přítomni:
Omluveni:

viz. prezenční listina účastníků předsezónního aktivu
viz. prezenční listina účastníků předsezónního aktivu

Program:

1. Příprava nového ročníku OP LH 2011-2012
2. Upřesnění rozlosování
3. Organizační záležitosti
3. Různé

1. Příprava nového ročníku OP LH 2011-2012
a)

jednotlivým HOK na základě vylosování a individuálních požadavků byla přidělena
následující čísla a byla připraven tzv. pracovní verze Rozpisu OPLH včetně
rozlosování
1.

SK Mostiště

2.

HC Veverská Bitýška

3.

Tatran Hrušky

4.

HC Zastávka

5.

RH Centrum Brno

6.

TJ Šerkovice

7.

HC Sokol Křižanov

8.

HC Spartak Velká Bíteš B

9.

SK Minerva Boskovice

10.

HLC Bulldogs Brno

11.

TJ Náměšť nad Oslavou

12.

HC Nedvědice
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b) Na tomto aktivu předložil HOK TJ Šerkovice požadavky na změnu pořadatelství
v začátečních a konečných kolech, odůvodněné omezenou provozní dobou
otevřeného ZS v Nedvědici, který mají uveden jako domácí hřiště a kde odehrají podle
rozpisu většinu soutěžních utkání.
c) Obdobný požadavek vznesl HOK HC Nedvědice se stejným zdůvodněním.
d) STK OVV ČSLH přímo na tomto aktivu akceptovala vznesené požadavky a upravila
rozlosování OPLH ročník 2011-2012. Všichni přítomní s navrženými změnami
souhlasili, pro nepřítomné účastníky aktivu z těchto změn vyplývá povinnost změny
akceptovat. Všechny změny byly zahrnuty do definitivní verze Rozpisu OPLH 20112012.
e)

Zástupci HOK HC V. Bitýška informovali ostatní účastníky o tom, že provoz na ZS
v Rosicích bude obnoven od 1. listopadu 2011, takže na tomto ZS se odehrají některá
utkání, tak jak bylo doplněno v seznamu domácích ZS u jednotlivých účastníků OPLH.

2. Organizační záležitosti:
a) jednotlivým HOK, účastníkům OPLH 2011-2012, byly zdůrazněny následující úkoly:
− povinnost podávat hlášení o výsledku utkání a jeho průběhu dle Rozpisu OPLH,
hlava C, čl. 8 trvá, požadavek OSLH je doplnit toto hlášení o datum, místo a
hodinu příštího soutěžního utkání;
− v rámci HOK klást velký důraz při soutěžních utkáních na fair-play hru a
odstranění prvků nesportovního chování hráčů a funkcionářů;
− při případném řešní přestupkú ve smyslu nesportovního chování či jiného
nedodržování Pravidel LH a ustanovení SDŘ ČSLH budou v tomto ročníku
rozhodčí postupovat nekompromisně, což by přineslo značný nárůst disciplinárních trestů a z nich vyplývající zbytečné finanční zátěže pro jednotlivé HOK;
b) jednotlivé HOK souhlasí s nabídkou zaslání kompletních Pravidel LH včetně
komentáře v elektronické podobě;
c) OVV ČSLH zahrne do definitivní verze Rozpisu OPLH 2011-2012 všechny změny a
úpravy a dne 21. 9. 2011 zašle jednotlivým HOK v elektronické podobě;
d) definitivní tištěná verze „Rozpisu okresního přeboru v ledním hokeji 2011 - 2012“ bude
zpracována a rozeslána jednotlivým HOK cca do 1. 10. 2011;

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

Vyřizuje: sekretář OSLH paní Dana Kundeliusová
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