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ZÁPIS 

   z posezónního aktivu HOK KSM Vysočina v ledním hokeji 2014 - 2015 

 
který se konal v pátek 17. dubna 2015 v 15.00 hod. v zasedací místnosti sportovní haly TJ 
Žďár n. S., Jungmanova, Žďár nad Sázavou.  

Přítomni:  

OVV ČSLH Žďár nad Sázavou: Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Josef Štěpánek, Marian Fiksa, 
Omluveni:  Petr Stoček - nemoc 
            Emil Dvořák - rodinné důvody 
   Jiří Karásek - rodinné důvody 

HOK KSM-V: HC Veverská Bítýška 
    TJ Náměšť nad Oslavou 
    HHK Velké Meziříčí B 
                   HC Zastávka 
    SK Telč 
Omluveni  HC Spartak Velká Bíteš B 
    HC Lokomotiva Brno 

Hosté: omluven Antonín Micka - služební povinnosti 
 
Program aktivu: 

1. Zahájení 
2. Zhodnocení ročníku 2014 - 2015 
3. Připomínky k soutěži 
4. Úvahy o ročníku 2015 - 2016 
5. Diskuse 
6. Závěr 
 
ad 1. Zahájení schůze za nemocného předsedu převzal pan Jiří Lisa, místopředseda OVV 
ČSLH Žďár nad Sázavou a předseda STK, který přivítal přítomné a seznámil je 
s plánovaným programem aktivu. 
 
ad 2. Zhodnocení ročníku 2014 - 2015 

Za STK se vyjádřil pan Josef Štěpánek, který seznámil HOK s udělenými tresty v průběhu 
soutěže, s metodikou určení a vyhlášení nejslušnějšího mužstva. 
Za KR zhodnotil pan Oldřich Pelikán práci rozhodčích v letošním ročníku. 
Za EK seznámil přítomné pan Jan Podhrázský se stavem financí jednotlivých HOK.  
Za OVV pan Jiří Lisa oficiálně vyhlásil výsledky letošního ročníku a předal pohár za třetí 
místo HOK Veverská Bítýška do rukou pana Břetislava Skalníka.  
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ad 3. Připomínky k soutěži 
 

 za STK pan Josef Štěpánek - špatné vyplňování zápisů, a to nečitelné údaje jak v 
sestavách, tak i špatně vedené zápisy ze stran pomocných funkcí, tj. nevyplnění 
brankářů, špatně zapsané tresty, ať už zkratky trestů či výše trestů, chyby u střelců a 
z toho vyplývající špatná práce hlavních rozhodčí při kontrole zápisů a nedůslednost 
vedoucích mužstev připodpisu zápisu o utkání; 

 za KR pan Oldřich Pelikán - zdůraznil, že je potřeba věnovat větší pozornost při 
spolupráci při nasazování rozhodčích, kteří jsou nominováni z Brna, a to především 
v počtu rozhodčích na ledě a počtu a kvalitě pomocných rozhodčích; 

 
ad 4. Návrhy na hrací systém soutěže ročníku 2015 - 2016  
Bylo dohodnuto, že své návrhy a představy dodají jednotlivé HOK do předsezónního 
aktivu dalšího ročníku, aby se stačil připravit rozpis utkání. 
 
ad 5. Diskuze 

 byly vzneseny připomínky k systému HOSYS, který nebyl vždy přesný; 

 je potřeba zvýšit publicitu soutěže KSM Vysočina na stránkách krajských deníků 
Vysočiny; 

 je potřeba zvýšit publicitu soutěže KSM Vysočina webových stránkách hokej.cz; 

 rozhodnutí DK o potrestání hráčů posílat i na ostatní HOK z důvodu usnadnění 
kontroly potrestaného hráče; 

 od sezony 2015 - 2016 budou používány pouze nové zápisy, na kterých je uvedena 
a potvrzena zdravotní prohlídka hráčů; 

 přihlášky do nového ročníku soutěže KSM-V 2015-2016 zaslat na OVV ČSLH Žďár 
nad Sázavou nejpozději do 20. 8. 2015; 

 jako nejvážnější byla projednávána hromadná připomínka k registraci mužstva HC 
Lokomotiva Brno, které hraje pouze ne registrační průkazy bez svazové a tím i 
oddílové registrace, kdežto ostatní HOK mají řádné svazové registrace včetně 
svazového registračního čísla. Bylo vyhlášeno hlasování o tom, že každý HOK, který 
se zúčastní ročníku KSM Vysočina 2015 - 2016, musí mít platnou svazovou 
registraci. Hlasováním bylo výše uvedené jednohlasně schváleno všemi přítomnými. 
Nehlasovali pouze nepřítomné HOK  HC Spartak Velká Bíteš B a HC Lokomotiva 
Brno. To znamená, že od příští sezony se mohou KSM Vysočina zůčastnit 
pouze HOK s platnou registrací na ČSLH. 

 
ad 6. Závěr 
 
Na závěr poděkoval pan Jiří Lisa všem zástupcům přítomných mužstev za snahu, 
obětavost a  předvedené výkony v uplynulé sezóně 2014 - 2015 a popřál jim hodně zdraví 
a sportovních úspěchů v nastávající sezóně. 
 
Zapsal: Jiří Lisa 


