
ZÁPIS

z jednání předsezónního aktivu klubů, přihlášených do KSM-V, ročník 2015-2016,
konaného dne 18. září 2015 ve Žďáru nad Sázavou

Přítomni: viz prezenční listina - příloha 1

Jednání se řídilo programem, který všichni účastníci obdrželi spolu s pozvánkou na
tento aktiv.

1. Zahájení provedl předseda OVV ČSLH Žďár nad Sázavou pan Petr Stoček, který
přešel k dalšímu bodu programu.

2. Seznámil přítomné se skutečným počtem účastníků v KSM-V, ročníku 2015-2016.
Přednesl  přítomným  stanovisko  HOK  HC  Lokomotiva  Brno,  který  odmítá
administrativní zřízení klubu včetně získání identifikačního čísla klubu v ČSLH a byl
by ochoten hrát za podmínek, které byly nastaveny v loňském ročníku 2014-2015.
O této variantě nechal předsedající hlasovat:

Pro: 0, Proti: 7, Zdrž. 0
Z výsledků  hlasování  vyplynulo,  že  zbývající  kluby nejsou  ochotny  přistoupit  na
vyjímku  účasti  a  hry  na  pouhou  soupisku  pro  HC  Lokomotiva  Brno,  tím  tedy
jmenovaný klub se ročníku 2015-2016 definitivně nezúčastní.
Současně  s tímto  rozhodnutím  budou  zrušeny  vyjímky  oproti  registračnímu  a
přestupnímu řádu ČSLH a všichni hráči jsou povinni nastupovat pouze s aktuálně
platnými  registračními  průkazy.  Jediná  vyjímka  bude  umožněna  u  hráčů,  kteří
nemají české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR, a to umožnění startu na
osobní doklad totožnosti (platný cestovní pas).
Novým účastníkem, který pro letošní ročník podal přihlášku je BK Zubři Bystřice nad
Pernštejnem a zúčastnil se rozlosování

3. Další  bod  byl  věnován  předloženému  návrhu  STK  OV  ČSLH  na  herní  systém
nového ročníku  KSM-V.  Z rozsáhlé  diskuze vzešel  konsensus nad návrhem HC
Veverská Bítýška a to v první části  na tříkolový systém v jedné skupině každý s
každým, který byl  upřesněn a doplněn o druhou část  semifinále  a finále včetně
dalších zápasů o umístění. 

4. Proběhlo přidělení pořadových čísel pro rozlosování, definitivní verze hracího plánu
včetně  změn  v pořadatelství  v úvodu  soutěže  (na  žádost  HOK  SK  Telč,
odsouhlasené  HOK soupeře)  je  v příloze  2,  podrobný  popis  herního  systému  v
průběhu soutěže bude nedílnou součástí Rozpisu Krajské soutěže mužů Vysočina
v ledním hokeji 2015-2016, který kluby obdržím v elektronické i tištěné podobě.



5. Předseda EK pan Jan Podhrázský seznámil přítomné zástupce HOK s povinností
do stanoveného data před začátkem soutěže vyrovnat případné nedoplatky a spolu
s tím  uhradit  startovné  ve  výši  500,-  Kč  pro  ročník  20015-2016.  Níže  uvedené
částky  je  nutno  doplatit  nejpozději  do  1.  října  2015  a  to  na  účet  číslo
2235751/0100, nově doplněný o variabilní symbol: 20 / LH /:
Název HOK Startovné   Doplatek

 BK BYSTŘICE nad Pernštejnem                      500,- Kč                    4 000,- Kč
 TJ NÁMĚŠŤ nad Oslavou                                 500,- Kč                    1 500,- Kč
 SK TELČ                                                                500,- Kč                           0,- Kč
 HC VELKÁ BÍTEŠ B                                               500,- Kč                           0,- Kč
 HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ B                                       500,- Kč                    2 400,- Kč
 HC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA                                      500,- Kč                           0,- Kč
 HC ZASTÁVKA                                                       500,- Kč                           0,- Kč

6. Předseda  STK  pan  Jiří  Lisa  spolu  se  sekretářem  KVV  ČSLH  Vysočina  ing.
Antonínem Mickou upozornili  všechny HOK, že v sezóně 2015-2016 bude nutno
s dostatečným  předstihem  zadávat  místo,  den  a  hodinu  začátku  utkání  a  to
výhradně prostřednictvím informačního hokejového systému HoSys. STK OS ČSLH
Žďár  nad  Sázavou  zašle  sekretáři  ing.  Mickovi  kontaktní  elektronické  adresy  a
zpětně obdrží přihlašovací údaje pro možnost zadávání do HoSys. 

7. Po  vyčerpání  všech  další  dotazů  předsedající  pan  Petr  Stoček  ukončil  tento
předsezónní aktiv a popřál všem přítomným hodně úspěchů v nadcházející sezóně.

Ve Žďáru nad Sázavou 18. září 2015

Zapsal: Petr Stoček, předseda OVV ČSLH Žďár nad Sázavou

Přílohy: Příloha č. 1 - Prezenční listina z předsezónního aktivu KSM-V 
Příloha č. 2 - Herní plán KSM-V 2015-2016

Rozdělovník: přítomní účastníci (HOK, přihlášené do KSM-V 2015-2016)
členové OVV ČSLH Žďár nad Sázavou
sekretář KVV ČSLH Vysočina ing. Antonín Micka


