SPORTOVNĚ

TECHNICKÁ

KOMISE

ZÁPIS č. 14
1. Změny termínů utkání oproti RS a další informace o utkáních
č. utk.

soupeři

den

datum

čas

ZS

LŽ
E5250
E5257

Skuteč - Mor. Třebová
Ždár n.s. - Mor. Třebová

sobota
neděle

23.02.2019
13.01.2019

9:30
10:15

SKU
ZDR

2. Schválená utkání
a) Krajská liga mužů
E0117 až E0122
E0143, E0144
b)

Liga mladších a starších žáků
E5032, E5057 až E5060
E7032, E7057 až E7060
E5243 až E5245

E5240 – 27.1.19

KLP 2009
E9033 až E9035

E9029 – v řešení

d)

Minihokej 2010, 2011
E9423/9623

E9421/E9621 – 22.12.18
E9422/E9622 – 12.1.19

e)

Minihokej 2012
E9805, E9806

c)

3. Zjištěné nedostatky, vydaná rozhodnutí, informace
3.1. HC Chotěboř, LMŽ sk. 27, E5243 HC Chotěboř – HC Slovan Mor. Třebová
V zápisu z výše uvedeného utkání byly zjištěny nedostatky: jsou uvedeni pouze dva
pomocní rozhodčí v boxu místo povinných tří, chybí dohlížitel na TL. Chybný konečný
výsledek (opraveno v originální verzi zápisu po upozornění STK) - zap. Kárník. Jedná se
o opakovaný případ, klubu bylo zasláno upozornění za nedostatky v zápisech z utkání
E5212 a E5213. STK předala k dořešení DK s odkazem na RS 2018/19, čl. 18 c) a Přílohu
č. 1, kód 13.
3.2. KLP 2009, turnaje E9021, E9036
Z důvodu přetrvávajících potíží s chlazením na ZS v Žamberku nebyly sehrány uvedené
turnaje. Účastníci se nedohodli na náhradním termínu, ani na náhradním místě konání.
Utkání byla zrušena bez náhrady.
3.3. STK upozorňuje kluby v soutěži LMŽ, skupina 27 na zhoršující se úroveň zpracování
zápisů o utkání. V mnoha případech není označen kapitán „C“, ani asistent kapitána „A“,
chybí licence trenéra, není uvedena plná adresa hlavního pořadatele či zdravotní služby.
Jsou uváděna pouze příjmení činovníků v boxech, občas jsou nečitelná jejich jména,
stejně tak jména rozhodčích. V případě zjištění závad i v roce 2019, bude STK předávat
jednotlivé případy k řešení DCK.
3.4. STK upozorňuje kluby hrající soutěže KLP 2009, Minihokej 2010/2011 a 2012,
že je v zápisech nutno uvádět plné jméno a příjmení trenéra, včetně jeho licence a stejně
tak jméno a příjmení vedoucího družstva. Byly zjištěny neúplné či dokonce nesprávné
názvy klubů. Je rovněž nutno poznamenat na str. 2, zda v utkání (v jakém a kdo) došlo
ke zranění. Pokud ke zranění nedošlo, je nutno poznamenat do příslušné rubriky „Bez
zranění“.
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Zapsal: 20.12.2018, Ing. Milan Hušek, předseda STK
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