Zápis č. 02/2018-2019
z jednání sportovně-technické komise Středočeského KVV ČSLH
konaného dne 13. 09. 2018
Přítomni:

Ing. Jakub Král, Daniel Holec, Luděk Záhorský, Marek Kubát, Pavel Šafařík

Omluveni: Ing. Viktor Šebík, Luboš Holoubek, Miloslav Pavlis

Program jednání:
1) Změna evidence trestů v soutěžích ČSLH
V soutěžích nebo turnajích všech věkových kategorií se za účelem evidence trestů evidují v utkáních uložené
osobní tresty a osobní tresty do konce utkání s tím, že v evidenci trestů má každý uložený osobní trest
hodnotu 10 bodů a každý uložený osobní trest do konce utkání 20 bodů. Jiné tresty se neevidují. Dosáhne-li
Hráč v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji hranice 40 bodů, zastavuje se Hráči automaticky činnost na jedno
následující utkání v téže soutěži nebo v tomtéž turnaji, přičemž stejně se postupuje, dosáhne-li Hráč v téže
soutěži nebo v tomtéž turnaji hranice 80 bodů, 120 bodů atd.

2) Vyrozumění o rozhodnutí VV ČSLH
a) HC Rakovník – udělení výjimky ke startu hráče Filipa Vlasjuka (r. 2004) v kategorii mladších žáků –
žádost schválena
b) HK Lev Slaný – udělení výjimky z technických norem v soutěži Liga mladších žáků „D“ a tím o navýšení
počtu startujících hráčů za družstvo HK Lev Slaný z počtu tří na pět, avšak pouze hráči nar. 2009
v sezóně 2018-2019 – žádost neschválena

3) Změny v soutěžích
a) Odhlášení HC Junior Mělník z Ligy starší žáků „B“ z důvodu nedostatečného počtu žáků
STK ruší utkání, ve kterých měl HC Junior Mělník startovat.

4) Změny v Soutěžním a disciplinárním řádu
a) V návaznosti na změny v Soutěžním a disciplinárním řádu upraveny podmínky pro start hráčů v rámci
„A“ a „B“ mužstva jedné věkové kategorie. Zrušena byla povinnost předkládat soupisky mužstev, a
upravena podmínka pro start, kdy je pro zachování možnosti startu v „B“ mužstvu povolen start do
50 % utkání za „A“ mužstvo (viz SDŘ čl. 220). Na základě těchto úprav je odstraněna i povinnost
dokládat soupisku pro kluby hrající Krajskou ligu mužů, příp. Krajskou soutěž mužů. Podmínky
uvedené pro start v Baráži o Krajskou ligu mužů zůstávají v platnosti, a to včetně doložení soupisky
před startem této části soutěže (účastníci Baráže budou k doložení včas vyzváni).
b) Klub může vyspělým a dobře trénovaným Hráčům umožnit start o jednu věkovou kategorii výše. Dále
platí podmínky – potvrzení hráče (příp. rodiče/zákonného zástupce), lékaře a klubu a označení
takového hráče v Zápise o utkání.
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5) Kontrola zápisů o utkání
Všechny došlé zápisy o utkání v pořádku.

6) Chybějící zápisy o utkání
RLD F
HC Hvězda Praha – HC Letci Letňany 6:5
S3253
Delegace v systému HoSys neuvedena

09.09.2018 12:30
ZS Hvězda Praha

7) Následující zasedání
Příští jednání sportovně-technické komise Středočeského KVV ČSLH se uskuteční ve čtvrtek 29. září 2018 od
17:00 v Praze na Strahově.

Zapsal: Daniel Holec
............................................................
Ing. Jakub Král
Předseda sportovně-technické komise
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