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ZPRAVODAJ 

Přítomni: Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvo

Omluveni: Petr Stoček  

Program:   1. Zpráva STK OVV

    2. Zpráva KR OVV

    3. Různé 

1. Zpráva STK 

a) STK OVV schvaluje následující výsledky: 
 

J2019 V. Meziříčí B 
J2020 Náměšť – 
J2021 V. Bíteš B – Byst
J2022 Zastávka –
J2023 Bystřice n. P. 
J2024 V. Bítýška – 
J2025 V. Bítýška 
J2026 V. Meziříčí B –
J2027 Náměšť – 
J2028 Zastávka 
J2029 V. Bíteš B – 
J2030 Bystřice n. P. 

 
b)  STK OVV předává KR OVV zápisy z výše uvedených zápas

 vyplnění. 

c) STK OVV předložila žádost HC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA o povolení startu pro hrá
Watzke Petr. OVV rozhodl tak, že jmenovaný hrá
Rakousku a je občanem téže zem
startovat na pas. Start je povolen od dnešního dne

d) STK OVV upřesňuje čl. C. Všeobecná ustanovení, bod 
 2016/2017), které byly v rozporu s SD
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ZPRAVODAJ č. 4/2016-2017 

ze dne 15. 12. 2016 

í Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvořák, Oldřich Pelikán, Josef Št

OVV 

OVV 

schvaluje následující výsledky:  

čí B – Zastávka 0:4 
 V. Bítýška 10:2 
Bystřice n. P.  1:5 

– V. Bíteš B 7:2 
ice n. P. – Náměšť 10:2 

 V. Meziříčí B  5:3 
 – Zastávka 5:4 (SN) 
– Bystřice n. P.  1:4 
 V. Bíteš B 9:4 

Zastávka – Náměšť  4:6 
 V. Meziříčí B 0:2 

ice n. P. – V. Bítýška 6:3 

edává KR OVV zápisy z výše uvedených zápasů ke kontrole správnosti

žádost HC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA o povolení startu pro hrá
rozhodl tak, že jmenovaný hráč, jenž má hrá
čanem téže země, může v naší soutěži KSM

startovat na pas. Start je povolen od dnešního dne tj. 15. 12. 2016

uje čl. C. Všeobecná ustanovení, bod č. 14.
, které byly v rozporu s SDŘ. Nové znění bodu č. 14 zní:
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Josef Štěpánek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ů ke kontrole správnosti 

žádost HC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA o povolení startu pro hráče 
, jenž má hráčskou licenci v 

ěži KSM-V 2016/2017 
tj. 15. 12. 2016.  

14. (Rozpis KSM-V 
. 14 zní: 
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14. Osobní tresty do konce utkání:

a) Je-li v téže soutě
utkání (20 OK), zastavuje se mu automaticky 
mistrovské utkání v téže sout
Nastoupí-li hráč ke h
druhého vyššího trestu, jde o neoprávn
důsledky (SDŘ Č

b) Osobní tresty do konce utkání
odpovídají za zastavení 
článku kontroluje STK a p
disciplinární komisi.

2. Zpráva KR 

a) KR OVV informuje, že zápis
 nedostatky:  

 Zápis o utkání č. J 2019:  
  - nepodtržené ukončení trest
  - u D neproškrtnutá kolonka druhého branká
  - trenér H se nepodepsal do správné kolonky
 
Zápis o utkání č. J 2020 - 
-  u D a H neoznačeni C a A v sestavách
-  u H nevyškrtnutý druhý branká
-  nezakroužkovaný OT u D
-  u H nastoupil od 40 min. branká
- není správně zapsán stav branká
 
Zápis o utkání č. J 2021: 
 - u D nevyškrtnutý druhý branká
 - u D a H neproškrtnutá prázdná kolonka za branká
 
Zápis o utkání č. J 2022 - 
    - nevyškrtnutý brankář D 
    - neproškrtnuté volné řádky 
    - ve stejném čase 40:18 u D vylou

hráči skončil v 42:18 tedy za 2 min.!!!!
    - u H pod brankami špatn
    - utkání bylo obsazeno pouze dv
 
  Zápis o utkání č. J 2023 
    - u D i H neproškrtnutá volná kolonka v sestavách
    - neproškrtnutý oddechový 
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Osobní tresty do konce utkání:  

téže soutěži uložen témuž hráči druhý osobní trest do konce 
utkání (20 OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno nejb
mistrovské utkání v téže soutěži a evidence trestů začíná znovu

č ke hře v nejbližším mistrovském utkání po uložení 
druhého vyššího trestu, jde o neoprávněný start s disciplinárními 

Ř ČSLH, hlava V, článek 529). 

do konce utkání (20 OK) sledují kluby za svoje mužstva a 
odpovídají za zastavení činnosti provinilého hráče. Dodržování tohoto 
lánku kontroluje STK a případné přestupky jsou předány k 

disciplinární komisi. 

zápisy z výše uvedených utkání vykazují následující chyby a 

 
ení trestů u D a H 

u D neproškrtnutá kolonka druhého brankáře 
trenér H se nepodepsal do správné kolonky 

 HR Homola Martin: 
eni C a A v sestavách 

u H nevyškrtnutý druhý brankář (nenastoupil) 
nezakroužkovaný OT u D 
u H nastoupil od 40 min. brankář č. 32, který není v zápise    o utkání

 zapsán stav brankářů v čase 60:00  

 
u D nevyškrtnutý druhý brankář 
u D a H neproškrtnutá prázdná kolonka za brankáři 

 HR Ryšavý Arnošt: 
nevyškrtnutý brankář D č. 19 - nehrál 

řádky pod brankami D 
40:18 u D vyloučen hráč č. 10 na 2+2 min. tento dvojitý trest tomuto 

il v 42:18 tedy za 2 min.!!!! 
u H pod brankami špatně proškrtnuté volné řádky 
utkání bylo obsazeno pouze dvěma pomocnými rozhodčími 

. J 2023 - HR Suchý Michal: 
u D i H neproškrtnutá volná kolonka v sestavách 
neproškrtnutý oddechový čas A 
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osobní trest do konce 
innost na jedno nejbližší 

číná znovu. 
e v nejbližším mistrovském utkání po uložení 

disciplinárními 

(20 OK) sledují kluby za svoje mužstva a 
e. Dodržování tohoto 

ředány k řešení 

vykazují následující chyby a 

o utkání 

tento dvojitý trest tomuto 
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    - nedostatečně popsaný trest 5+OK
    - na utkání byl přítomný delegát utkání p. Vokurka L. Není p

delegáta. Zajistit a doložit 
 
  Zápis o utkání č. J 2024 
    - u H nevyškrtnutý druhý branká
    - zápis je slepený ze dvou list
 
  Zápis o utkání č. J2025 -
    - nevyškrtnutý druhý branká
    - neproškrtnuté volné kolonky pod brankami D
    - nevyškrtnutý druhý branká
    - nezakroužkovaný trest OK u H 

za 2 min. 
    - zápis je slepený ze dvou list
 
   Zápis o utkání č. J2026 
     vzorně vyplněný zápis
  
   Zápis o utkání č. J2027 
    - nevyškrtnutý druhý branká
    - špatně zapsaný trest D č

vypadá, že dostal 2 min. v dob
     - OT není zakroužkován
     - začátek i konec OT je zaznamenán špatn
     - u H s sestavách neproškrtnuta volná kolonka
     - třetí třetina skončila dle zápisu 9:4 místo správn
     - konečný výsledek celkem
     - neproškrtnutý OČ u D
     - chybí podpisy obou Č
 
    Zápis o utkání č. J2028 
       - nevyškrtnutý druhý branká
       - na pomocných funkcích pouze dva lidé
 
    Zápis o utkání č. J2029 
        - v sestavě D za branká
        - v sestavě H za branká
        - ve střídání brankářů
        - zranění B je možné si vybrat z nehlášeno nebo bez zran
        - popsané TS rozsáhlé, ale zda bylo prom
 
       Zápis o utkání č. J2030 
         - není uvedeno č. utkání!!!

OVV ČSLH Žďár nad Sázavou   KVV ČSLH Vysočina 
Tel.: +420 561 202 168 Evžena Rošického 6 

 586 04 Jihlava 
http.//cslhzdar.zrnet.cz e-mail: ks-vysocina@cslh.cz  

 popsaný trest 5+OK 
ítomný delegát utkání p. Vokurka L. Není přiložena 

delegáta. Zajistit a doložit řídícímu svazu OVV LH ve Žďáře. 

. J 2024 - HR Dostál Tomáš: 
u H nevyškrtnutý druhý brankář č. 24, který nehrál  
zápis je slepený ze dvou listů  

- HR Brabec Daniel: 
nevyškrtnutý druhý brankář D č. 32 
neproškrtnuté volné kolonky pod brankami D a H 
nevyškrtnutý druhý brankář H č. 62 
nezakroužkovaný trest OK u H č. 76. Současně udělený trest 5 min. skon

zápis je slepený ze dvou listů  

. J2026 - HR Sobotka Ladislav: 
ný zápis 

. J2027 - HR  Paur Libor: 
nevyškrtnutý druhý brankář D č. 2 

 zapsaný trest D č. 25. Nejdříve zapsán OT a potom 2 min. trest za HAK. Jinak to 
e dostal 2 min. v době svého OT. 

OT není zakroužkován 
átek i konec OT je zaznamenán špatně (začíná současně s 2 min. trestem)

stavách neproškrtnuta volná kolonka 
čila dle zápisu 9:4 místo správně 1:4 

ný výsledek celkem není uveden 
Č u D 

chybí podpisy obou ČR   

. J2028 - HR Pekárek Zbyněk: 
nevyškrtnutý druhý brankář H č. 1 
na pomocných funkcích pouze dva lidé 

. J2029 - HR Sobotka Ladislav: 
 D za brankáři neproškrtnutá volná kolonka 
 H za brankářem neproškrtnutá volná kolonka 

ídání brankářů dle zápisu od 6:57 do konce utkání hráli H bez branká
ní B je možné si vybrat z nehlášeno nebo bez zranění 

popsané TS rozsáhlé, ale zda bylo proměněno, zde popsané není

. J2030 - HR Dostál Tomáš: 
č. utkání!!! 

Tel.: +420 567 309 228 
Fax: +420 567 300 265 

 www.krajvysocina.cslh.cz   

iložena písemná zpráva 

5 min. skončil dle zápisu 

íve zapsán OT a potom 2 min. trest za HAK. Jinak to 

 s 2 min. trestem) 

bez brankáře 

zde popsané není 
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- v sestavě D neproškrtnutá volná kolonka pod branká
hráči 

         - u H nevyškrtnutý druhý branká
         - u H neoznačený C 
         - souhrn utkání neproškrtnuto P ani SN a O
         - HR podepsán ve špatné kolonce, ostatní volné funkce neproškrtnuté

 
KR OVV předává výše zjiště

 
b) KR OVV žádá KR KVV aby o povolení 

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
tj. zápas J2032 HC Spartak Velká Bíteš B 
Horký Robin, čároví Mejzlík Martin a Mejzlík Marek

3. Různé 

a) STK OVV upozorňuje
zápisu. Upozorňujeme, že takovýto zp
ustanovení, bod č. 20. Zápis o utkání, Rozpis KSM
upozornění jako pouč
postupovat jednotlivé př
 

b) Příští schůze OVV ČSLH Ž
poštou.                           

 
                          

    

 

Vyřizuje: sekretář OS LH paní Alena Pajdová            
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 D neproškrtnutá volná kolonka pod brankářem, ani prázdné kolonky za 

u H nevyškrtnutý druhý brankář, ani prázdné kolonky za hráči 
ený C ani A 

souhrn utkání neproškrtnuto P ani SN a OČ A ani OČ B 
HR podepsán ve špatné kolonce, ostatní volné funkce neproškrtnuté

edává výše zjištěné nedostatky KR KVV k vyřízení. 

žádá KR KVV aby o povolení startu hráče Petra Watzkeho za HC 
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, informovala delegované rozhodčí, zejména již pro 11. kolo 
tj. zápas J2032 HC Spartak Velká Bíteš B - HC Veverská Bítýška (hl. rozhod

ároví Mejzlík Martin a Mejzlík Marek) 

ňuje na objevující se nešvar a to slepení dvou list
ujeme, že takovýto způsob není přípustný 
č. 20. Zápis o utkání, Rozpis KSM-V 2016/2017)
poučení a poslední varování. V dalších př

postupovat jednotlivé případy 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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ani prázdné kolonky za 

HR podepsán ve špatné kolonce, ostatní volné funkce neproškrtnuté 

Petra Watzkeho za HC 
í, zejména již pro 11. kolo 

HC Veverská Bítýška (hl. rozhodčí 

na objevující se nešvar a to slepení dvou listů do jednoho 
 (čl. C. Všeobecná 

V 2016/2017). Berte toto 
dalších případech bude KR 

ár nad Sázavou bude dle pozvánek elektronickou 

pánek v. r. 

Žďár nad Sázavou 


