Krajský výkonný výbor ČSLH Pardubického kraje – Sportovně technická komise

Zápis č. 05
ze zasedání STK - dne 20.10.2016 v Pardubicích
1. Změny termínů utkání oproti RS a další informace o utkáních.
č.utk.

soupeři

den

datum

čas

ZS

LŽ
E7034

Lanškroun - Litomyšl

čtvrtek

24.11.2016

15:00

LAN

2. Schválená utkání.
a)

Krajská liga mužů
E1016 až E1020

b)

Krajská liga juniorů
E3010 až E3012

E3004 – 27.10.16

Krajská liga dorostu
E4031, E4032, E4034 až E4036

E4033 – 9.11.16

c)
d)

Liga mladších a starších žáků
E5002, E5025 až E5028
E70205 až E7028
E5504 až E5506

e)

Krajská liga přípravek 2007

E5007 – 8.11.16

chybí: E4507 až E4612

3. Zjištěné nedostatky, vydaná rozhodnutí
3.1.

STK upozorňuje kluby v soutěži KLP 2007 na chybu v RS 2016/17 na str. 83 Herní
systém: správně má být uvedeno, že při čtyřech účastnících turnaje je hrací doba 3 x 10
minut hrubého času.

3.2.

STK upozorňuje na opakující se chyby v zápisech: není označen C ani A, chybí licence
trenéra, chybný součet trestů – TS je třeba počítat jako 2´(do soutěže slušnosti), pokud
je uložen trest 5+OK, je třeba jej zapsat do dvou řádků s uvedením přestupku (např. 5
VYSH, 20 VYSH), pokud je uložen OK za nesportovní chování, je třeba zapsat 20 NESP,
nikoli 20 OK, neúplné uvádění adresy hlavního pořadatele a zdravotní služby. STK žádá
zapisovatele a vedoucí družstev, aby vyplňování zápisů věnovali větší pozornost.

3.3.

STK žádá všechny kluby, aby využívali systém Hosys pro vyplňování zápisů.

3.4.

STK upozorňuje kluby, že nadále platí povinnost zasílat zápisy z utkání KLP 2007 a
z z Minihokeje poštou první pracovní den po odehrání utkání na adresu KSLH. Současně
žádá o hlášení výsledků z utkání uvedených kategorií na adresu husek.jicin@seznam.cz
nebo SMS na č. 737 110 530.

Zapsal: 20.10.2016, Ing. Milan Hušek, předseda STK
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