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Český svaz ledního hokeje 
Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou 

Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
tel.: 561 202 168, mobil: 604 465 142, e-mail: otszdar@gmail.com 

ZPRAVODAJ č. 10/2019-2020 
ze dne 24. 2. 2020 

Přítomni: Petr Stoček, Emil Dvořák, Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Josef Štěpánek, 
Oldřich Pelikán 

Program:   1. Zpráva STK 

    2. Různé 

    

1. Zpráva STK 

a) STK schvaluje následující výsledky:  
 

J0052 Polička – V. Bíteš B 6:1 

J0053 Zastávka – Bystřice n. P. 8:3 

J0054 Náměšť - V. Meziříčí B 8:2 

J0055 Bystřice n. P. – Náměšť 5:4 s.n. 

J0056 V. Bíteš B  – Zastávka     2:4 

J0057 Telč – Polička      6:2 

 
dohrávka 15. kola 

 
J0044 V. Meziříčí B – Telč 1:4 

 

b) STK na základě množících se dotazů ohledně pořadí družstev po skončení 1. 
části připomíná způsob určení pořadí družstev po skončení 1. části a to dle SDŘ 
ČSLH, ČÁST IV, článek 417, odstavec a) až k) – viz citace: 

Určení po řadí družstev  

Článek 417 

Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže 
skupiny soutěže se určí: 
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a) podle vyššího celkového počtu bodů, 
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky 

utkání sehraných mezi těmito družstvy sestavením minitabulky; pokud stejný počet bodů 
má více družstev a tato družstva nemají stejný počet vzájemných utkání, postupuje se dále 
podle písm. d) tohoto článku, 

c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak budou uplatněny 
dosažené branky; v tomto případě počet branek obdržených bude odečten od počtu branek 
vstřelených a družstvo s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem 
získá vyšší pořadí; jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší pořadí 
získá družstvo s vyšším počtem vstřelených branek, 

d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatněny branky ze všech utkání sehraných ve 
skupině, 

e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá 
družstvo s větším počtem vstřelených branek, 

f) pokud dvě nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvoří se zvláštní minitabulka těchto 
družstev se započítáním výsledků těchto družstev s nejblíže lépe umístěným družstvem 
mimo původní minitabulku; pro stanovení pořadí ve zvláštní minitabulce se uplatní 1. 
body, 2. rozdíl branek, 3. více vstřelených branek; pokud lze určit pořadí alespoň 
některých družstev ve zvláštní minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen o pořadí 
zbývajících družstev, 

g) pokud družstva zůstávají v rovnosti, použijí se výsledky těchto družstev s jedním dalším 
lépe umístěným družstvem mimo minitabulku, 

h) tento postup pokračuje až do započítání všech lépe umístěných družstev, poté se jednotlivě 
započítávají všechna hůře umístěná družstva, 

i) jestliže dvě družstva zůstávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném utkání 
ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná do 
rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ, 

j) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, 
o udržení a o sestup nelze určit podle písm. a) až i) tohoto článku, bude v dlouhodobé 
soutěži nařízeno rozhodující utkání podle čl.  404 SDŘ s tím, že Řídící orgán soutěže určí 
místo utkání a pořádající Klub; v krátkodobé soutěži se uskuteční střelecká soutěž dle 
čl. 408 SDŘ, 

k) umístění na jiných místech tabulky, než je uvedeno v písm. j) tohoto článku bude 
hodnoceno jako dělené pořadí. 

 

2. Různé 

OVV informuje hokejové oddíly okresu Žďár nad Sázavou, že el. poštou obdržely 
pozvánky na Okresní volební konferenci ČSLH 2020, která se uskuteční 5. 3. 2020. 
Bližší informace v pozvánce, která je současně zasílána v papírové formě poštou. 
Účast všech hokejových oddílů vyplývá ze Stanov ČSLH a je povinná. 
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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             


