SPORTOVNĚ

TECHNICKÁ

KOMISE

ZÁPIS č. 01
1. Složení STK a rozdělení soutěží pro sezónu 2018/19
Ing. Milan Hušek
Petr Kašpar
Bohuslav Souček

- předseda - KL mužů, RL juniorů, RL dorostu
- člen
- KL přípravek 2008, Minihokej 2009/10 a 2011
- člen
- Liga starších a mladších žáků

2. Program zasedání STK v sezóně 2018/19
Předmět jednotlivých zasedání STK:
• protokolární schválení utkání příslušných hracích kol v jednotlivých soutěžích,
odsouhlasení konečných tabulek po 1. části soutěží, rozlosování 2. částí, play off a
nadstaveb,
• zjištění skutečností u nesehraných nebo nedohraných utkání, projednání a vydání
rozhodnutí STK,
• kontrola Zápisů o utkání a zjištění případných nedostatků v nich,
• evidence a povolování změn termínů či časů oproti RS,
• podávání podnětů DK a KR k dalšímu šetření a vydání rozhodnutí, popř. k uplatnění
sankcí při zjištění pochybení a porušení řádů a Rozpisu soutěží,
• evidence uložených větších trestů v kategoriích M, J, D a Ž,
• evidence počtu diváků na utkáních KLM,
• dozor nad celkovým průběhem soutěžního ročníku,
• odsouhlasení konečných tabulek v jednotlivých soutěžích, potvrzení krajských
přeborníků,
• aktualizace webových stránek a zveřejňování zápisů ze zasedání STK, všech evidencí,
statistik a dalších informací k soutěžnímu ročníku,
• konečné zpracování všech sledovaných souborů a statistik, rozeslání klubům dle
jednotlivých soutěží za sezónu 2018/19.
3. Termíny a pracovní náplň zasedání STK v sezóně 2018/19
Sportovně technická komise KSLH v Pardubicích bude v kompletním složení zasedat
jedenkrát (v některých případech dvakrát) měsíčně, zpravidla ve čtvrtek od 10,00 hod.
v Pardubicích. Průběžně bude každý člen zpracovávat kompletní agendu jím řízených
soutěží doma.
Termíny a program zasedání STK:
• 20.9.2018, 18.10.2018,
• další termíny budou upřesněny,
• 31.3.2019 - schválení konečných tabulek a přeborníků kraje,
• do 30.4.2019 zpracování statistik a konečných souborů STK za sezónu 2018/19.
4. Změny termínů utkání oproti RS a další informace o utkáních
č. utk.
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5. Schválená utkání.
a) Regionální liga juniorů
E1401 až E1409
E1451 až E1454, E1456 až E1459
b)

Regionální liga dorostu
E3451 až E3406

c)

Liga mladších a starších žáků
E5001 až E5004
E7001 až E7004

E1455 se hraje 28.9.

6. Zjištěné nedostatky, vydaná rozhodnutí
6.1.

Po rozlosování, ale před zahájením soutěže KLM odhlásil své družstvo HC Spartak
Polička. STK po projednání a schválení KVV ponechala v platnosti původní herní model
s tím, že došlo k přelosování 1. části soutěže, změnám v termínové listině 1. a 2. části
a snížení počtu utkání ve 2. části skupiny 7-10 a mezičásti Poháru Vladimíra Martince.
Klubům byl zaslán upravený rozpis této soutěže.
STK předala k dořešení DK s odkazem na RS 2018/19, Přílohu č. 1, kód 1 a).

7. Informace, upozornění, různé
7.1.

STK upozorňuje kluby na změny v evidenci větších trestů – přesný výklad včetně
příkladů byl rozeslán všem klubům a je rovněž v záhlaví souboru Evidence VT, který je
umístěn na webu svazu.

7.2.

STK upozorňuje kluby, že došlo ke změně v určení hráčů k provádění samostatných
nájezdů – týmy již exekutory nemusí nominovat předem.

7.3.

STK upozorňuje kluby, které hrají Minihokej 2009, 2010, 2011 a 2012, že je v letošní
sezóně nově zakázáno při utkáních používat jakékoli ukazatele skóre. Do zápisu o
utkání se neuvádí výsledek, ponechá se prázdná kolonka – důrazně upozorňujeme na
znění Přílohy č. 7 RS 2018/19 – Pravidla minihokeje.

7.4.

STK upozorňuje kluby přihlášené do soutěže KLP 2009, že z rozhodnutí PV ČSLH (na
návrh KM ČSLH) dne 20.9.2018 je možno v 1. části soutěže (minihokej) hrát na hřišti
dle varianty 2.2.3. (Karlovy Vary – viz RS 2018/19 str. 47), pokud se na tom týmy
dohodnou. Takovou dohodu lze však učinit pouze při turnaji o třech účastnících (při
počtu čtyř účastníků by došlo k výraznému prodloužení turnaje).

Zapsal: 20.9.2018, Ing. Milan Hušek, předseda STK
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