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ZPRAVODAJ 

Přítomni: Petr Stoček, Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvo

Omluveni:  

Program:   1. Zpráva STK 

    2. Zpráva EK 

    3. Zpráva KR 

    4. Různé 

1. Zpráva STK 

a) STK schvaluje následující výsledky: 
 

J2001 Bystřice n. P. 
J2002 V. Bíteš B 
J2003 Náměšť – V. Mezi
J2004 Zastávka 
J2005 V. Bítýška 
J2006 Bystřice n. P. 

 
b) STK konstatovala, že situace ve správnosti a úplnosti vypl

porovnání z loňskou sezónou, 
Přesto, za případné 
pomocných rozhodčích
vážnosti chyb a nedostatk

 
c) STK informuje, že zápis z utkání J2004 

požadovanou adresu řídícího svazu
 

d) STK informuje, že výsledek utkání J2006 
navstupován do systému HoSys

 
e) STK informuje, že HOK Spartak Velká Bíteš B do dnešního dne nep

svazu soupisku A družstva. 
sjednal neprodleně nápravu, jinak bude 
za nesplněnou a předá 
ČSLH, hlava II, článek 220 a 
2, hlava B, bod 7. 
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ZPRAVODAJ č. 1/2016-2017 

ze dne 20. 10. 2016 

ří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvořák, Josef Št

STK schvaluje následující výsledky:  

ice n. P. – Zastávka 6:4  
V. Bíteš B – V. Bítýška 2:5  

V. Meziříčí B 4:3 Po sam. nájezdech
Zastávka – V. Meziříčí B 7:4  
V. Bítýška – Náměšť 8:5  

ice n. P. – V. Bíteš B 8:1  

STK konstatovala, že situace ve správnosti a úplnosti vypl
skou sezónou, se po upozornění na předsezónním aktivu 

ípadné zjištěné chyby a nedostatky, které 
čích, utkání bude STK konkrétní zápisy 

vážnosti chyb a nedostatků předávat DK KVV ČSLH.  

informuje, že zápis z utkání J2004 Zastávka – V. Meziříčí B
požadovanou adresu řídícího svazu včas a předává případ KR k vy

informuje, že výsledek utkání J2006 Bystřice n. P. –
navstupován do systému HoSys včas a předává případ DK k vyř

STK informuje, že HOK Spartak Velká Bíteš B do dnešního dne nep
svazu soupisku A družstva. Řídící svaz ukládá HOK Spartak Velká Bíteš B aby 

 nápravu, jinak bude řídící svaz považovat tuto povinnost klubu 
á celou záležitost DK. Tato komise bude 

lánek 220 a řešit to udělením postihu dle SDŘ Č
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Josef Štěpánek 

 
 

Po sam. nájezdech 
 
 
 

STK konstatovala, že situace ve správnosti a úplnosti vyplňování zápisů, v 
edsezónním aktivu lepší. 

né chyby a nedostatky, které jsou v kompetenci 
bude STK konkrétní zápisy po posouzení míry 

ř čí B nebyl doručen na 
KR k vyřízení.  

– V. Bíteš B nebyl 
K k vyřízení.  

STK informuje, že HOK Spartak Velká Bíteš B do dnešního dne nepředal řídícímu 
ídící svaz ukládá HOK Spartak Velká Bíteš B aby 

považovat tuto povinnost klubu 
bude postupovat dle SDŘ 

Ř ČSLH, příloha číslo 
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f) STK upozorňuje na nedodržování 

funkce minimálně tři osoby 
 

2. Zpráva EK 

a) EK informuje OVV ČSLH Ž
a startovného všech HOK v požadovaném termínu

b) EK informuje všechny HOK o tom, že jim bude p
do 31. 12. 2016 a to v termínu do 31. 1. 2017.   

 

3. Zpráva KR 

Pozor!! Podle rozpisu KSM
tři osoby (vyškolené)! 

a) Všeobecně: 
- za úroveň vyplnění zápisu je zodpov

zapisovatel musí být vyškolen v
byl na všechny oddíly zaslá

- hráči, kteří k utkání nenastoupili,
utkání. Podnět k tomu dá vždy (a je za to zodpov
závada, která má vliv na statistiku (dosud se netrestá, ale trestat se bude

- nevyškrtávat hráče, kte
straně; 

- vyškrtávání hráčů, kte
zapisovatelé to řeší v

- zapisovatel vyškrtne hrá
týmů kryje s jeho záznamy;

 

b) KR informuje, že případ nedostavení se rozhod
Bystřice n. P. – Zastávka

 

c) KR informuje, že byli proškoleni 3 rozhod
Jedná se o pány: 

Štětina Ivan 

Zavadil Tomáš 

Dvořák Miroslav 
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uje na nedodržování povinnosti domácího HOK, zajistit pro pomocné 
i osoby - zapisovatel, časom ěřič a dohlížitel na trestné lavici.

SLH Žďár nad Sázavou o řádném zaplacení
K v požadovaném termínu 

všechny HOK o tom, že jim bude předloženo dílčí vyú
do 31. 12. 2016 a to v termínu do 31. 1. 2017.    

KSM-V řídí utkání jeden HR a dva ČR, pomocné funkce 

ění zápisu je zodpovědný hlavní rozhod
být vyškolen v tom smyslu jak zápis vyplň

byl na všechny oddíly zaslán vzor, jak má být postupováno); 
utkání nenastoupili, musí být vyškrtnuti ze zápisu zapisovatelem 

tomu dá vždy (a je za to zodpovědný) vedoucí mužstva. Je to 
závada, která má vliv na statistiku (dosud se netrestá, ale trestat se bude

če, kteří nehráli, fixem, zápis se stává neč

čů, kteří nenastoupí, je v kompetenci vedoucích mužstev, 
eší v případě, že o to vedoucí požádají; 

zapisovatel vyškrtne hráče, kteří v utkání nehráli, pokud se hlášení vedo
 kryje s jeho záznamy; 

řípad nedostavení se rozhodčího Matěje Jirč
Zastávka řeší KR KVV Vysočina. 

KR informuje, že byli proškoleni 3 rozhodčí, kteří se zúčastnili seminá
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zajistit pro pomocné 
 a dohlížitel na trestné lavici.   

ádném zaplacení vkladu do soutěže 

čí vyúčtování za období 

R, pomocné funkce 

hlavní rozhod čí. Delegovaný 
tom smyslu jak zápis vyplňovat (před sezonou 

 
nuti ze zápisu zapisovatelem 

dný) vedoucí mužstva. Je to 
závada, která má vliv na statistiku (dosud se netrestá, ale trestat se bude); 

í nehráli, fixem, zápis se stává nečitelným i na druhé 

kompetenci vedoucích mužstev, 

í v utkání nehráli, pokud se hlášení vedoucích 

je Jirčíka na zápas J2001 

astnili semináře z pravidel. 
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d) KR informuje, že přes veškerou snahu se zatím nepoda
adepty na rozhodčího 

   

Závěrem: 

Hlavní rozhodčí má povinnost p
podepsat. Není-li si jist úrovní znalostí zapisovatele, musí ho p
Rozhodčí v této soutěži je minimáln
pomocné funkce je povinností domácího HOK delegovat 
zapisovatel, časom ěřič
vedoucích boxu nejsou požadovány. 
Berte tyto poznatky jako pou
postupovat jednotlivé případy k

 

4. Různé 

a) Příští schůze OVV ČSLH Ž
poštou. 

                            

 
                          

    

 

Vyřizuje: sekretář OS LH paní Alena 
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řes veškerou snahu se zatím nepodařilo sehnat žádné další 
 

má povinnost před odesláním zápis o utkání 
li si jist úrovní znalostí zapisovatele, musí ho př

ěži je minimálně 2. třídy a tam se jeho znalosti p
je povinností domácího HOK delegovat minimáln
ěřič a dohlížitel na trestné lavici . Delegace hlasatel

vedoucích boxu nejsou požadovány.  
Berte tyto poznatky jako poučení a poslední varování. V dalších p

řípady k řešení Disciplinární komisi. 

ČSLH Žďár nad Sázavou bude dle pozvánek elektronickou 

                               Josef Štěpánek

  předseda OVV ČSLH Žď

OS LH paní Alena Pajdová             
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řilo sehnat žádné další 

pis o utkání zkontrolovat a 
li si jist úrovní znalostí zapisovatele, musí ho před utkáním poučit! 

ídy a tam se jeho znalosti předpokládají. Na 
minimáln ě tři oso by  - 
Delegace hlasatel ů a 

dalších případech bude KR 

ár nad Sázavou bude dle pozvánek elektronickou 

pánek v. r. 

Žďár nad Sázavou 


