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ZPRAVODAJ 

Přítomni: Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvo

Omluven:  Petr Stoček 

Program:   1. Zpráva STK OVV

    2. Zpráva KR OVV

    3. Zpráva DK OVV

    4. Různé 

1. Zpráva STK OVV 

a) STK OVV schvaluje následující výsledky: 
 

 

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

 

2. Zpráva KR OVV 

a) KR OVV informuje, že zápisy z výše uvedených utkání 
 nedostatky:  

 Č. u. J2037 - HR Dvořák Miroslav

            - není zapsán počet diváků
            - nevyškrtnutý druhý branká
            - nevyškrtnutý druhý branká
            - nevím, co znamená v brankách H TH 22?
            - u D hráč č. 96 (asistence u 
            - špatně napsané samostatné nájezdy (po první trojici se další nájezdy
              píší do druhého sloupce)

J2037 V. Bíteš B 
J2038 Náměšť – Byst
J2039 V. Meziříčí B 
J2040 Zastávka –
J2041 Bystřice n. P. –
J2042 V. Bíteš B 
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ZPRAVODAJ č. 6/2016-2017 

ze dne 26. 1. 2017 

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

OVV 

OVV 

Zpráva DK OVV 

schvaluje následující výsledky:  

edává KR OVV zápisy z výše uvedených zápasů ke kontrole správnosti

informuje, že zápisy z výše uvedených utkání vykazují následující chyby a 

řák Miroslav 

et diváků 
nevyškrtnutý druhý brankář D (nehrál) 
nevyškrtnutý druhý brankář H (nehrál) 

brankách H TH 22? 
. 96 (asistence u čtvrtého gólu není v zápisu o utkání) 

 napsané samostatné nájezdy (po první trojici se další nájezdy 
píší do druhého sloupce) 

– Zastávka 6:7 SN 
Bystřice n. P. 6:4  

čí B –  V. Bítýška 1:5 
  V. Bítýška  6:4 
–  V. Meziříčí B  7:3 

V. Bíteš B –  Náměšť 0:6 
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Josef Štěpánek 

ů ke kontrole správnosti 

vykazují následující chyby a 
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          Č. u. J2038 - HR Pekárek Zbyn
 
           - neproškrtnutá druhá volná kolonka branká
           - u H stejný podpis u ved. týmu i u trenéra
           - v poznámkách k utkání není uvedeno, zda byl odebrán a zaslán
             řídícímu svazu reg. průkaz hrá
 
 
          Č. u. J2039 - HR Sobotka Ladislav
 
           - v sestavách D a H není uveden asistent kapitána s A
           - u H u prvního MT za ZDR pro
           - v trestech H špatně rozepsaný trest TH hrá
 
 
 Č. u. J2040 - HR Sibera Tomáš
              - u H není označen C a A
              - střídání brankářů - není zapsáno, kte
              - zápisy trestů u obou tým
                vysvětlit) 
              - příloha je špatně provedena 
                (č. u., soupeři, datum atd.)
              - z přiložené kopie zápisu
                a k zápisu přiložena 
 
 
             Č. u. J2041 - HR Suchý Michal
              - v hlavičce zápisu není napsán D tým, není napsáno místo, kde se utkání hrálo
                a není uvedeno č. utkání
              - u D a H týmu nejsou v sestavách
              - ve střídání brankářů není zapsán stav v 60:00
              - u D asistent u 5 gólu č. 3 není v zápise
              - U D trest v 23:04 hráč č
 
 
             Č. u. J4042 - HR Sibera Tomáš
              - bez závad 
 

KR OVV předává výše zjiště
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Zbyněk 

neproškrtnutá druhá volná kolonka brankáře 
u H stejný podpis u ved. týmu i u trenéra 
v poznámkách k utkání není uvedeno, zda byl odebrán a zaslán 

ůkaz hráči H č. 17 za trest TH 

HR Sobotka Ladislav 

v sestavách D a H není uveden asistent kapitána s A 
u H u prvního MT za ZDR proč seděl náhradník? 

 rozepsaný trest TH hráči č. 11 

HR Sibera Tomáš 
en C a A 

není zapsáno, kteří brankáři v utkání začali, ani v utkání kon
 u obou týmů jsou špatně provedené (v příloze se stav H

 provedena - není označena ke kterému utkání byla vyhotovena
i, datum atd.) 

iložené kopie zápisu ke kontrole nemohu zjistit, zda byla příloha vytvo

HR Suchý Michal 
není napsán D tým, není napsáno místo, kde se utkání hrálo

. utkání 
v sestavách proškrtnuté prázdné kolonky 

řů není zapsán stav v 60:00 
u D asistent u 5 gólu č. 3 není v zápise 

č č. 3 není v zápise 

HR Sibera Tomáš 

edává výše zjištěné nedostatky DK OVV k vyřízení. 
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ali, ani v utkání končili  
íloze se stav HR snaží 

ena ke kterému utkání byla vyhotovena 

oha vytvořena 

není napsán D tým, není napsáno místo, kde se utkání hrálo 
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3. Zpráva DK OVV 

a)  DK OVV spolu s DK KVV 
rozhodnutí o uložení disciplinárních trest

Rozhodnutí disciplinární komise

za přestupek proti SDŘ Č
- nedodržení povinnosti HOK HC 
počtu pomocných rozhod
finanční postih; 

Rozhodnutí disciplinární komise 

za přestupek proti SDŘ
Tomášem Siberou za chyby v
napomenutí; 

Rozhodnutí disciplinární komise
Za přestupek proti SDŘ Č
Zubři Bystřice n. Pernštejnem 
napadení protihráče po p
postih;  

Rozhodnutí disciplinární komise

za přestupek proti SDŘ Č
Veverská Bítýška Ladislavu Šoukalovi za nesportovní chování (hrubé vulgární 
verbální napadení rozhod

Rozhodnutí disciplinární komise

za přestupek proti SDŘ
Miroslavem Dvořákem za chyby v
napomenutí; 

Rozhodnutí disciplinární komise 

za přestupek proti SDŘ
Zbyňkem Pekárkem za chyby v
napomenutí; 

Rozhodnutí disciplinární komise 

za přestupek proti SDŘ
Ladislavem Sobotkou 
napomenutí; 

Rozhodnutí disciplinární komise 
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DK KVV ČSLH Vysočina informuje, že byla provedena následující 
o uložení disciplinárních trestů: 

disciplinární komise č. 05 - 16 - 17 

Ř ČSLH a směrnici ČSLH č. 73 a nově pak 
nedodržení povinnosti HOK HC Zastávka ve smyslu nedodržení minimálního 

tu pomocných rozhodčích v utkání KSM-V č. J2034 - udě

Rozhodnutí disciplinární komise č. 06 / 16 - 17 

SDŘ ČSLH, hlava III, článek 332, odstavec g), rozhod
Tomášem Siberou za chyby v zápisu o utkání KSM-V č. J2035

disciplinární komise č. 07 - 16 - 17 
Ř ČSLH - udělení TH v utkání KSM-V č. J2038 hrá

ice n. Pernštejnem Ondřeji Čejkovi za nesportovní chování (fyzické 
e po přerušení hry) - uděleno zastavení č

Rozhodnutí disciplinární komise č. 08 - 16 - 17 

Ř ČSLH - udělení TH v utkání KSM-V č. J2039 hrá
Veverská Bítýška Ladislavu Šoukalovi za nesportovní chování (hrubé vulgární 
verbální napadení rozhodčího) - uděleno zastavení činnosti a finan

Rozhodnutí disciplinární komise č. 09 - 16 - 17 

estupek proti SDŘ ČSLH hlava III, článek 332, odstavec g), rozhod
ákem za chyby v zápisu o utkání KSM-V č

odnutí disciplinární komise č. 10 - 16 - 17 

estupek proti SDŘ ČSLH hlava III, článek 332, odstavec g), rozhod
kem Pekárkem za chyby v zápisu o utkání KSM-V č. 

odnutí disciplinární komise č. 11 - 16 - 17 

estupek proti SDŘ ČSLH hlava III, článek 332, odstavec g), rozhod
 za chyby v zápisu o utkání KSM-V č

odnutí disciplinární komise č. 12 - 16 - 17 
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informuje, že byla provedena následující 

ě pak č. 80, příloha č. 3 
nedodržení minimálního 

uděleno napomenutí a 

lánek 332, odstavec g), rozhodčím 
č. J2035 - uděleno 

č. J2038 hráči HOK BK 
za nesportovní chování (fyzické 

leno zastavení činnosti a finanční 

č. J2039 hráči HOK HC 
Veverská Bítýška Ladislavu Šoukalovi za nesportovní chování (hrubé vulgární 

innosti a finanční postih; 

lánek 332, odstavec g), rozhodčím 
V č. J2037 - uděleno 

lánek 332, odstavec g), rozhodčím 
č. J2038 - uděleno 

lánek 332, odstavec g), rozhodčím 
V č. J2039 - uděleno 
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za přestupek proti SDŘ
Michalem Suchým za chyby v
napomenutí; 

Rozhodnutí disciplinární komise 

za přestupek proti SDŘ Č
Zubři Bystřice n. Pernštejnem
C, článek 20., písmeno d), v

 

4. Různé 

a) Příští schůze OVV Č
poštou.                            

 
 

                          

    

 

Vyřizuje: sekretář OS LH paní Alena Pajdová            
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estupek proti SDŘ ČSLH hlava III, článek 332, odstavec g), rozhod
za chyby v zápisu o utkání KSM-V č. 

odnutí disciplinární komise č. 13 - 16 - 17 

Ř ČSLH - neuspokojivou činnost funkcioná
ice n. Pernštejnem - pomocných rozhodčích dle Rozpisu 

lánek 20., písmeno d), v utkání KSM-V č. J2041 - udělen finan

ze OVV ČSLH Žďár nad Sázavou bude dle pozvánek elektronickou 
 

                               Josef Štěpánek

  předseda OVV ČSLH Žď

OS LH paní Alena Pajdová             
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stavec g), rozhodčím 
č. J2041 - uděleno 

innost funkcionářů utkání HOK BK 
ích dle Rozpisu KSM-V, hlava 

len finanční postih; 

ár nad Sázavou bude dle pozvánek elektronickou 

pánek v. r. 

Žďár nad Sázavou 


