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              ZPRAVODAJ Jč KVV             č.  3  

 

 

STK - ze dne 25.9.2013 

1. Výsledky utkání 

  (vpisujte do systému HoSys i prostřednictvím mobilních telefonů) 

  KL mužů 1 – 8:0  2 – 6:4  3 – 1:4  4 – 5:4  5 – 3:4  6 – 2:4 

  KL juniorů 

   KL dorostu 

  LSŽ A  8007 – 4:1 8008 – 4:7 8009 – 8:4 8010 – 9:1    

  LMŽ C  6007 – 2:6 6008 – 8:10 6009 – 1:7 6010 – 7:4 

  LSŽ B  7006 – 5:2 7007 – 10:1 7008 – 5:5 

  LMŽ D  5005 – 1:3 5006 – 18:1 5007 – 10:3 5008 – 17:6 

2. Ze zápisů o utkání 
KLM  5 Soběslav : Strakonice domácí klub nastoupil bez RP,  v souladu s čl.322 SDŘ byly předloženy 

        ke kontrole – výsledek utkání platí 

KLSŽ B 7004 Písek : Milevsko 2010 domácí klub nastoupil bez RP,  v souladu s čl.322 SDŘ byly předloženy 

        ke kontrole – výsledek utkání platí 

3. Začátky utkání 
Žádáme kluby, aby do hlášenky o utkání vpisovaly skutečné začátky utkání a ne rozbruslení. Opakuje se to u stejných 

klubů. 

 

4. Seminář-školení HoSys 

Na úterý 8.10.2013 od 16:00 hodin v hotelu „Gomel“ je dojednáno s autory nového systému HoSys jeho představení 

a proškolení – účast klubů nutná !. Od 18:00 hodin ve stejný den dojde k proškolení i komise rozhodčích – delegace.  

S výhledem na následující sezónu 2014-15 počítá STK s tím, že na tento systém Jč kraj přejde  již od  ledna 2014 ! 

Proto opakovaně žádáme kluby, aby s tímto programem již pracovaly. Prozatím máme jen  POZITIVNÍ  reakce. 

 

5. HC David Servis ČB 

Z organizačních důvodů klub oznámil posunutí začátků u všech svých domácích SOBOTNÍCH utkání v soutěži 

na 18:00 hodin. 

 

6. Částečné zrušení omezení startů v LSŽ a LMŽ 

VV ČSLH Praha dne 17.9.2013 rozhodl částečně zrušit omezení startů hráčů v „daný víkend“ pouze za jedno družstvo 

v LSŽ a LMŽ. V současné době platí pouze omezení dle SDŘ čl.319, že hráči do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více 

než jedno mistrovské utkání.  

Nadále však platí omezení pro start mladších hráčů ( LMŽ-max. tři hráči roč.2004  a  LSŽ-max. tři hráči roč.2002 ). 

 

                   

                JUDr. Milan Tripes 

              předseda 



 

Český svaz ledního hokeje  Jihočeský KVV ČSLH 

 Prvního pluku 621/8a Tel.: +420 224 891 470 Skuherského 14, p.s. 52 Tel.: +420 387 316 064 

 186 00 Praha 8 Fax: +420 233 336 096 370 04 České Budějovice Fax: +420 387 316 064 

 e-mail: office@czehockey.cz www.cslh.cz e-mail: ks-jihocesky@cslh.cz www.jihoceskyhokej.cz 

 

 

Komise rozhodčích 

Hra tělem – Směrnice ČSLH č.55 – str. 36-37 Jč RS  (pro kategorii 6. tříd a všechny nižší/mladší) 

HRA DO TĚLA V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH – sezóna  2013/2014 

Důrazně rozhodčí upozorňuji na pokyn ze semináře, kde jsme si jednoznačně řekli, že rozhodčí jsou povinni dodržovat 

ustanovení Rozpisu a Pravidel LH o omezení hry tělem  !  

Rozhodčí je na ledě jediný garant pro dodržování Pravidel LH a jako jediný se z tohoto zodpovídá řídícímu orgánu. 

Samozřejmě bez ohledu na to, že „oddíly a funkcionáři chtějí“ pravidla aplikovat jinak. KR bude kontrolovat 

dodržování tohoto ustanovení a rozhodčím, kteří nebudou nařízení plnit, bude pozastavena delegace do krajských 

soutěží. Přeju úspěšnou sezónu. 

              Milan VESELÝ  

                předseda 

DK- ze dne 19.9.2013 

1. Žádost o změnu zbytku trestu (čl. 526 SDŘ) 

Na základě žádosti klubu Sokola Radomyšl se od data 1.12.2013 u hráče KURZ Lukáš mění zbytek trestu 1 měsíc 

na trest podmíněný, se zkušební dobou do 1.3. 2014. 

              Oldřich Turek 

              předseda 

Turnaje ČSLH a Zimní olympiáda dětí a mládeže (ZODM) 

Ročník 1999 (trenéři  P.Červený-J.Rybáček) 

    1. turnaj – sobota 9.11.2013  pořadatel Praha – Slavia  

          účast kraj Liberecký-Jihočeský 

    2. Olympijský turnaj ZODM – Vysočina (skupina Jihlava a H.Brod)  19.- 24.1.2014   

 

Ročník 2000 (trenéři  J.Pytlík – J.Rybák) 
 

     1. turnaj – neděle 10.11.2013  pořadatel Středočeský kraj - Vlašim 

          účast kraj Praha-Liberec-Jihočeský 

 

     2. turnaj – neděle 26.1.2014  pořadatel Jihočeský kraj 

          účast kraj Vysočina-Praha  

    3. turnaj – neděle 23.3.2014  pořadatel Plzeňský kraj 

           účast kraj Karlovarský-Praha-Jihočeský 

Jihočeský kraj organizuje navíc i akce pro ročník 2001 -  odpovídají trenéři Aleš Dvořák a Tomáš Ulman. 

 

 


