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                                    Zpravodaj Jč KVV ČSLH         č. 17 – 2018 / 2019 

 

Komise rozhodčích ze dne 08.01.2019 

 

1. Seminář k play off KL mužů 2019 

V pondělí 25.2.2019 se uskuteční již tradiční seminář rozhodčích k řízení utkání v play off mužů, na který jsou 

zváni i zástupci klubů (hotel Malý pivovar v Českých Budějovicích od 18:00 hodin). 

 

2. ZMĚNA SLOŽENÍ JčKR 

V JčKR od 1.1.2019 nadále nepokračuje J.FLEGL vzhledem k aktuálnímu trvalému pobytu i zaměstnání 

v Praze. KR zváží doplnění členů během ledna 2019. 

J.FLEGL zůstává i nadále mezi delegáty JčKR a v rámci jeho možností bude využíván. 

 
 

3. MALÝ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS – viz. dopis ČSLH A.Vansa z prosince 2018 (EM : vansa@czehockey.cz)  

Za JčKR si dovolujeme upozornit oddíly, že nyní je již poslední šance vyjádřit se k „malému elektronickému 

zápisu“. Pokud problémy máte (a informace od zapisovatelů i od oddílů jsou vcelku jednoznačné), zkuste 

prosím konstruktivní formou na nedostatky poukázat, případně navrhnout možné řešení. Čím více se Vás 

k problému vyjádří, tím snadněji můžeme dosáhnout řešení… „Malý elektronický zápis“ je vytvářen jako 

samostatný produkt a bohužel v řadě věcí nenavazuje na běžný „elektronický zápis“ používaných v soutěžích 

řízených ČSLH Praha. Proto prosím, neváhejte, poraďte se v oddílech a rychle se vyjádřete. Některá 

doporučení posílají i sami zapisovatelé, což je velmi důležité. Ti ale neznají možné provozní problémy oddílů. 

 
 

4. Nedostavení se k utkání RLD (rozhodčí Tomáš Poskočil) 

Nedostavení se k utkání C3453 je proviněním delegovaného HR. SPAM, e-mail, ani SMS nelze považovat za 

omluvu a je nutné trvale sledovat systém HOSYS. Provinění je zřejmé. 

Druhá věc je velmi nekolegiální chování delegovaných ČR. M.Mitáš – P.Košatka jako ČR musí zkusit 

telefonicky kontaktovat cca 30 min. před začátkem utkání nedostaveného delegovaného HR, nebo 

informovat M. Jindru zodpovědného za delegování rozhodčích. Vlastní delegace kolegy VENCLÍKA je zásadní 

chyba-nejde o rozhodčího v nominační listině. Žádáme rozhodčí, aby se prioritně chovali jako kolegové, 

nikoliv využít situace a sami přeobsadit nasazené rozhodčí. 

            Milan VESELÝ       

            předseda KR Jč KVV ČSLH

             

Vyřizuje :   Luděk Pavelka         

                    11.01.2019 
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