
 

 
 
 
 

 

Český svaz ledního hokeje  
 HARFA OFFICE PARK                            

 Českomoravská 2420/15                        
      190 93 Praha 9                              e-mail
                                                                      

ZPRAVODAJ 
ze dne 

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

 

Program:   1. Zpráva STK  

    2. Zpráva KR 

 

1. Zpráva STK 

a) STK schvaluje následující výsledky: 
J0509 Bystřice n. P.

J0510 V. Bíteš B –

J0511 V. Bíteš B 

J0512 Bystřice n. P. 

J0513 Náměšť 

J0514 Zastávka –

J0515 V. Meziříčí B 

J0516 V. Bíteš B –

 
b)  STK předává KR k vyřešení p

rozhodující branky po samostatných nájezdech. 
 
c) STK bere na vědomí odložení utkání
Zastávky. Náhradní termín - viz. HoSys. 

 
 
 
2. Zpráva KR 
 

KR informuje v souladu s pokynem sekretá
uveden níže, že: 

Za úroveň zápisu zodpovídá HR. V p
s HR), HR je povinen tuto skutečnost napsat do poznámek o utkání (nap
tomto případě bude zodpovídat oddíl (který ur
odstavc b)) a bude dán podnět k řešení tohoto p
HR.   
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ZPRAVODAJ č. 2/2018-2019 
ze dne 29. 11. 2018 

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

STK schvaluje následující výsledky:  
ice n. P. – Zastávka 2:7 

– V. Meziříčí B 0:5 

V. Bíteš B – Zastávka 5:4 SN 

ice n. P. – Náměšť 1:3  

ěšť – V. Bíteš B 8:0 

– V. Meziříčí B 4:5 SN 

říčí B – Náměšť 3:4 PP 

– Bystřice n. P. 5:4 

  
ešení přestupek zjištěný v zápise č. J0511 a J0514 neuvedení st

rozhodující branky po samostatných nájezdech.  

domí odložení utkání č. J2018 Náměšť - Zastávka, z dů
viz. HoSys.  

pokynem sekretáře komise rozhodčích p. Rudolfa Potsche, jehož pokyn je 

 zápisu zodpovídá HR. V případě, že zapisovatel předá HR zápis s chybami (bez konzultace 
čnost napsat do poznámek o utkání (např. "zápis nepř

 bude zodpovídat oddíl (který určuje zapisovatele v souladu s Rozpisem KSM
řešení tohoto přestupku. V opačném případě bude disciplinárn
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ich Pelikán, Josef Štěpánek 

 

 

 

 

. J0511 a J0514 neuvedení střelce 

, z důvodu nemoci hráčů 

ích p. Rudolfa Potsche, jehož pokyn je 

edá HR zápis s chybami (bez konzultace 
. "zápis nepředán v pořádku"). V 

ovatele v souladu s Rozpisem KSM-V, článek 3., 
 bude disciplinárně postižen 
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Pokyn sekretá ře komise rozhod čích p. Rudolfa Potsche  

Vážení kolegové, 

zasíláme upozornění v souvislosti s opakovaně vyskytující se chybou v zápisu trestů. V situaci, kdy je 
uložen osobní desetiminutový trest (10) a následně ve stejném čase, nebo kdykoli v dalším průběhu 
utkání, druhý osobní desetiminutový trest, který se podle Pravidla 107-ii stane automatickým osobním 
trestem do konce utkání (20), musí být tento druhý trest na první straně zápisu zapsán jako osobní trest 
do konce utkání (20). Nikoli chybně jako osobní trest (10): 

Přestože zápis zpracovává zapisovatel, je za obsah uzavřeného zápisu odpovědný hlavní rozhodčí, který 
musí zejména zapsané góly a tresty po utkání před podpisem zkontrolovat, případně nechat opravit.  

Žádáme krajské komise rozhodčích, aby s tímto upozorněním seznámily také pomocné rozhodčí. 

Děkujeme.  

S pozdravem  

Rudolf Potsch  

sekretář komise rozhodčích  

 
 
 
 
 

 

Příští schůze OVV ČSLH Žďár nad Sázavou bude dle pozvánek elektronickou poštou. 

 

 

 

            Josef Štěpánek v. r. 

      předseda OVV ČSLH Žďár nad Sázavou 

Vyřizuje: sekretář OS LH paní Alena Pajdová             

 


