ZPRAVODAJ Jč KVV

č. 10

STK ze dne 13.11.2013
1. Výsledky utkání
Pokud klub zanese výsledek do systému HoSys, nemusí již výsledek zasílat na Jč svaz – systém to provede za něj.
KL mužů
43 – 0:8 op
44 – 4:6
45 – 10:2
46 – 4:3
47 – 5:3
48 – 10:4
49 – 5:2
50 – 3:7
51 – odl.
52 – 2:3 sn
53 – 1:4
54 – 3:1
KL juniorů
dohrávka
214 – 10:11
KL dorostu
LSŽ A
8057 – 6:5
8058 – 7:1
8059 – 3:3
8060 – 19:1
LMŽ C
6057 – 8:7
6058 – 1:8
6059 – 10:8
6060 – 1:6
dohrávka 6015 – 7:6
LSŽ B
LMŽ D
Minihokej 2005 3010 – 4:17
3011 – 12:4
3012 – 5:5
3013 – 8:14
3014 – 14:12 3015 – 11:14
3310 – 3:12
3311 – 4:13
3312 – 36:1
3313 – 19:9
3314 – 2:15
3315 – 11:6
3016 – 14:0
3017 – 14:2
3018 – 11:4
3316 – 2:19
3317 – 1:21
3318 – 9:9
2. Ze zápisů o utkání
44
Humpolec : Strakonice

nedostatečná pořadatelská služba – při odchodu rozhodčích do šaten
jsou diváci v přímém kontaktu
za hosty nastoupila starší dívka ročník nar.1998 (povolen pouze 1999)

8057 Plzeň 1929 : J.Hradec
STATISTIK
5053 Č.Krumlov II : Milevsko 2010 u domácích střelci branek č.8,7, as.6 nejsou v zápisu vůbec uvedeni
8053 Třemošná : Tábor
střelec hostu č. 14 není v zápisu, stejně tak jako potrestány hráč č.27

3. RP TJ Hluboká n.Vlt.
Z kontroly registračních průkazů (registrační oddělení ČSLH) u klubu TJ Hluboká n.Vlt. u družstva dorostu
vyplynulo, že z 15 hráčů mají v pořádku RP pouze dva hráči. Ostatní „mají“ jejich platnost do 11 / 2012 !
STK dala klubu dostatek času na jejích výměnu (upozornění ve Zpravodaji č.6) s tím, že po termínu 25.10.2013 bude
jejich případný start posuzován jako start neoprávněný. Po tomto stanoveném termínu hráči přesto nastoupili
v utkáních č. 410 dne 27.10. a č. 415 dne 2.11.2013.
Závěr : STK obě utkání č.410 HC Lužnice : TJ Hluboká n.Vlt. (výsledek 6:3)
i utkání č. 415 Hluboká n.Vlt : Domažlice (výsledek 10:1) kontumuje 0:5 ve prospěch soupeřů.
Současně se podává podnět DK pro naplnění čl. 10 na str. 40 Jč RS.
4. Termíny odložených utkání
202
J.Hradec : Č.Krumlov
208
Veselí n.L. : J.Hradec
8030/6030
J.Hradec : Třemošná
8032/6032
Strakonice : J.Hradec
5017
J.Hradec : Č.Krumlov II
7024/5024
J.Hradec : Písek
8047/6047
Zbraslav : Písek

14.11.2013

18:00 h.

24.11.2013

11:00 h.

10.11.2013

10:00 h.
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DK- ze dne 14.11.2013
1. Udělené tresty hráčům
GALLISTL Ivo
č.u. 52

HC Slavoj Č.Krumlov

zastavená činnost na 2 týdny
od 11.11.2013 do 25.11.2013

čl. SDŘ č.506 příl.A odst. 5c)

PERNÍK Luboš
č.u. 52

HC Tábor

zastavená činnost na 2 týdny
od 11.11.2013 do 25.11.2013

čl. SDŘ č.506 příl.A odst. 5c)

KRÁL Břetislav
č.u. 48

HC Vimperk

zastavená činnost na dvě utkání
KLM č. 49 a 60

čl. SDŘ č.506 příl.A odst. 4b)

2. Udělené tresty klubům
a) TJ Hluboká nad Vltavou se trestá finančním postihem ve výši 2.000,- Kč dle Jč RS str.40 čl.10
(nezajištění výměny RP u družstva dorostu).
b) Jiskra Humpolec se trestá finančním postihem 1.000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu
při utkání KLM č. 44 (čl. 9, str.40 Jč RS).
Oldřich Turek
předseda
Komise rozhodčích – koncepce práce s kluby i rozhodčími
- Prosíme všechny kluby o aktivní nábor nových rozhodčích ve spolupráci s KR. Cílem tohoto by mělo být nejen
zkvalitnění řízení soutěže novými rozhodčími po proškolení a prací s nimi, ale i snížení finančních nákladů na
rozhodčí od klubu (cestovné). V současné době probíhá po dohodě s řídícím svazem pokus o začlenění nových
hlavních rozhodčích do KL-M. Část nákladů zde přebírá KR a Jč VV ČSLH. Je to jedna z posledních možností,
jak poměrně rychle vychovat nové HR za velké pomoci jihočeských rozhodčích od II.L po ELH.
- V opačném případě nemá KR jinou možnost, než na utkání zasílat rozhodčí z jiného města
- Zároveň KR nabízí klubům, že v případě pořízení videozáznamu z utkání a zaslání oprávněné stížnosti, toto
bude projednáno a budou vyvozeny závěry. Doufejme, že ke spokojenosti všech stran
- Rozhodčí jsou a budou i nadále instruování, že řízení soutěží je podle pravidel LH, nikoli dle přání a požadavku
klubů, příp. trenérů ( např. zakázaná hra do těla u dětí )
- Nezapomínat na to, že kluby mají povinnosti v rámci utkání a ve vztahu k rozhodčím, zajistit jim ochranu
vozidla, bezpečný přístup, řízení a odchod do šaten a mimo stadión po skončení utkání.
- Žádáme kluby, aby zajistily nestrannost osob ( pořadatelská služba, box ), protože v opačném případě má
povinnost rozhodčí toto uvést do zápisu a podnět bude řešen DK
- Hlavní rozhodčí má i možnost tyto osoby funkce zbavit a nahradit je jinými.
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