
 

 
 

 

Český svaz ledního hokeje  
 HARFA OFFICE PARK                            

 Českomoravská 2420/15                        
      190 93 Praha 9                              e-mail
                                                                      

ZPRAVODAJ 

Přítomni: Petr Stoček, Jiří Lisa, Emil Dvo

Omluveni:  Jan Podhrázský 

Program:   1. Zpráva STK  

    2. Zpráva KR 

    3. Zpráva DK 

    4. Zpráva EK 

1. Zpráva STK 

a) STK schvaluje následující výsledky: 
J0517 Bystřice n. P. 
J0520 V. Meziříčí B –
J0521 Zastávka – V. Bíteš B
J0522 Náměšť – Bystř

b) STK předává KR k vyřešení 
Bystřice.  

 

2. Zpráva KR 

a) KR OVV průběžně informuje KR KVV o závadách p
v zápisech. V této činnosti bude pokra
důležitosti o zjištěných závad 
sjednání nápravy. 

b) Pokud HR konkrétního utkání v
nedostatečné vyplnění zápisu ze strany zapisovatele, bude proti n
sankce za disciplinární př
f) a g), a přestupek bude po odsouhlasení s
řešení dle téhož dokumentu 
Zpravodaji č. 2. 

c) Pokud výše uvedený odkaz v
vykazovat závažné chyby, p
k disciplinárnímu řešení jako p
a), d), f) a g. 
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ZPRAVODAJ č. 3/2018-2019 
ze dne 20. 12. 2018 

ří Lisa, Emil Dvořák, Oldřich Pelikán, Josef Št

 

STK schvaluje následující výsledky:  
 – V. Meziříčí B  6:7 PP 
– V. Bíteš B 5:2 

V. Bíteš B 7:0 
Bystřice n. P. 2:6  

řešení případ nedodání zápisu z utkání č

informuje KR KVV o závadách při vyplňování zápis
činnosti bude pokračovat a po dohodě s 

ných závad předloží konkrétní zápisy s výraznými nedostatky ke 

Pokud HR konkrétního utkání v zápisu neuvede odkaz na chyby a p
ní zápisu ze strany zapisovatele, bude proti n

sankce za disciplinární přestupek proti SDŘ ČSLH, hlava III, článek 332, odstavec c), 
estupek bude po odsouhlasení s KR KVV předán DK k

dle téhož dokumentu - Příloha č. 2, odstavec 7. – viz bod č

Pokud výše uvedený odkaz v zápisu o utkání ze strany HR bude a zápis bude 
vykazovat závažné chyby, předá KR OVV spolu s STK takto neúplný zápis DK 

ešení jako přestupek SDŘ ČSLH, hlava III, článek 324, odstavec 
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Josef Štěpánek 

 
 
 
 

ípad nedodání zápisu z utkání č. J0519 Zastávka - 

ování zápisů, zjištěných 
ě s KR KVV o stupni 

výraznými nedostatky ke 

zápisu neuvede odkaz na chyby a případné 
ní zápisu ze strany zapisovatele, bude proti němu uplatněna 

článek 332, odstavec c), 
edán DK k disciplinárnímu 
viz bod č.2 - Zpráva KR ve 

zápisu o utkání ze strany HR bude a zápis bude 
STK takto neúplný zápis DK 

SLH, hlava III, článek 324, odstavec 
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d) KR OVV žádá předsedu KR KVV aby prošetřil situaci ohledně nedodání zápisu z 
utkání č. J0519 Zastávka - Bystřice a vyzval HR Tomáše Mejzlíka k předložení 
dokladu o odeslání zápisu řídícímu svazu soutěže do 18. 1. 2019. 

3. Zpráva DK 

a) Disciplinární komise OVV ČSLH Žďár nad Sázavou projednala na návrh komise 
rozhodčích KVV ČSLH Vysočina, porušení SDŘ ČSLH, hlava III, článek 332, 
odstavec a) rozhodčím Michalem Suchým - nedostavení se bez omluvy dle delegací 
k utkání KSM-V, č. J0508 HC Zastávka - TJ Náměšť nad Oslavou, hraného dne 27. 
10. 2018 v Rosicích a rozhodla potrestat rozhodčího Michala Suchého finanční 
pokutou  za výše uvedený přestupek dle SDŘ ČSLH, Příloha č. 2, hlava A, článek 7. 
a dle Rozpisu KSM Vysočina Žďár Sázavou 2018-2019, hlava D, článek 5, odstavec 
o), písmeno a). 
Termín a způsob uhrazení této finanční pokuty je uveden ve zprávě EK. 

b) Disciplinární komise OVV ČSLH Žďár nad Sázavou projednala na základě stížnosti 
STK OVV ČSLH přestupek proti SDŘ ČSLH, hlava III, článek 314, odstavec i) a proti 
Rozpisu KSM-V 2018-2019, hlava C., článek 10, odstavec B) - nezaslání hlášení 
výsledku utkání KSM-V č. J0522 TJ Náměšť nad Oslavou – BK Zubři Bystřice nad 
Pernštejnem, hraného 15. prosince 2018 na ZS v Náměšti nad Oslavou a rozhodla 
udělit HOK TJ Náměšť nad Oslavou finanční pokutu za přestupek dle SDŘ ČSLH, 
příloha č. 2., hlava B, článek 7., a dále dle Rozpisu KSM-V 2018 - 2019, hlava D, 
článek 5., písmeno h) za nedodržení nařízení řídícího orgánu soutěže - nezaslání 
hlášení výsledků včetně podrobností o utkání; 

4. Zpráva EK 

a) EK informovala, že finanční pokuta, uložená rozhodčímu Michalu Suchému, byla 
z jeho strany řádně uhrazena převodem na účet OS LH Žďár nad Sázavou. 

b) EK informovala, že finanční pokuta, uložená HOK TJ Náměšť nad Oslavou, byla 
tomuto HOK řádně odečtena z vkladu do soutěže. 

 

 

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             


