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1. Složení STK
Sportovně technická komise pracovala v sezóně 2017/18 ve složení:
Ing. Milan HUŠEK
Bohuslav SOUČEK
Petr KAŠPAR

-

předseda, zodpovědný za KL mužů a Ligu starších a mladších žáků
člen, zodpovědný za RL staršího a mladšího dorostu
člen, zodpovědný za KL přípravek 2008 a Minihokej 2009-10 a 2011.

2. Působnost STK
Do působnosti STK spadala všechna mistrovská utkání soutěžního ročníku
2017/18 v Pardubickém kraji v těchto kategoriích a rozlosovaných počtech:
KL mužů
220
utkání
RL staršího dorostu
146
utkání
KL dorostu
106
utkání
Liga starších žáků 2004-2005
144
utkání
Liga mladších žáků 2006-2007
144
utkání
Liga ml. žáků 2006-2007, skupina 23
60
utkání
KL přípravek 2008
163
utkání
Minihokej 2009, 2010
324
utkání
Minihokej 2011
48
utkání
--------------------------------------------------------------------------------------celkem
1.395
utkání
================================================
Ne všechna rozlosovaná utkání byla odehrána – v průběhu 1. části KLM ze soutěže odstoupil
HC Ledeč nad Sázavou, těsně před zahájením RLMD se odhlásil HC Hlinsko a několik utkání
nebylo sehráno v Minihokejích, vesměs z důvodu nemoci hráčů.
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3. Soutěže Pardubického kraje
3.1.

Krajská liga mužů (KLM)

Stejně jako vloni se v letošní sezóně soutěže zúčastnilo jedenáct týmů. Kromě
kmenových klubů Pardubického kraje také kluby z kraje Vysočina: HC Světlá nad Sázavou,
HC Chotěboř, BK Havlíčkův Brod B a HC Ledeč nad Sázavou. Posledně jmenovaný klub ale
v průběhu 1. části odstoupil. Byl navržen a odsouhlasen herní systém, sestávající ze tří částí.
V první se týmy utkaly dvoukolově každý s každým o pořadí pro druhou část. V té došlo po
odstoupení Ledče k drobné úpravě - k rozdělení na skupinu A o šesti a skupinu B o čtyřech
týmech. Účastníci skupiny A i B sehrály dvoukolové nadstavby. Následovalo play off o
Přeborníka kraje a play off o Pohár Vladimíra Martince.
Před sezónou projevil HC Chrudim zájem zúčastnit se kvalifikace o 2. Ligu. Podmínkou
bylo, aby po 1. a 2. části skončil na 1. místě. To se mu povedlo, následně však své původní
rozhodnutí změnil a neměl zájem hrát kvalifikaci o 2. ligu.
Úroveň soutěže byla znovu vysoká a nezměněný herní systém byl pozitivně hodnocen
účastníky.
O atraktivitě soutěže – zejména pak play off - svědčil i velký zájem diváků, kterých si
během celé soutěže našlo cestu do hlediště celkem více než 55 tisíc. Nejvíce diváků chodilo
na ZS v České Třebové, průměrně 633 na 1 utkání. Tento průměr zvýšily zápasy v play off –
5. finále s Moravskou Třebovou vidělo na vlastní oči 1.395 diváků.
Titul přeborníka získal HC Moravská Třebová, držitelem Poháru Vladimíra Martince se
stala Chrudim.

3.2.

Regionální liga staršího dorostu (RLSD)

Herní systém a rozdělení přihlášených týmů do skupiny bylo dáno ČSLH. KVV
Pardubického kraje byl pověřen řízením skupiny D o deseti účastnících.
Po 1. části soutěže, v níž se utkal dvoukolově každý s každým, postoupily týmy na 1.
až 4. místě do nadstavbové skupiny L, jejímž řízením byl pověřen KVV Královéhradeckého
kraje.
Týmy na 5. až 6. místě byly doplněny dvěma týmy ze skupiny F. Vznikla tak osmičlenná
skupina P, v níž se týmy utkaly dvoukolově o pořadí.
Soutěž v obou částech proběhla bez problémů a mimořádných událostí, všechna utkání
byla odehrána, žádné nebylo kontumováno. Vzhledem k nepostupové soutěži STK umožnila
odehrát jedno utkání i po skončení soutěže z důvodu nemoci hráčů a chybějících termínů.

3.3.

Regionální liga mladšího dorostu (RLMD)

Herní systém byl takřka identický s RLSD. KVV PU kraje byl pověřen řízením
sedmičlenné skupiny E. Po rozlosování a vydání rozpisu se odhlásil HC Hlinsko, skupina tak
byla pouze šestičlenná. Při zachování herního systému a rozlosování měly v každém hracím
kole dva týmy volno.
Po 1. části postoupily týmy na 1. až 3. místě do nadstavbové skupiny L, kterou řídil
KVV KvH kraje. Celky na 4. až 6. místě doplnily týmy na 4. až 8. místě skupiny F. V takto
vzniklé skupině P, kterou řídil KVV PU kraje, se hrálo dvoukolově o pořadí.
I tato soutěž se odehrála bez jakýchkoliv problémů a také zde bylo jedno utkání
sehráno po skončení soutěže, tentokrát z důvodu poruchy rolby v řádném termínu a
nemožnosti NT ve všední den pro velkou dojezdovou vzdálenost. Všechny zápasy byly
sehrány, žádný nebyl kontumován.

3.4.

Liga mladších žáků 2006-2007 a Liga starších žáků 2004-2005 (LŽ)

Do kategorie mladších i starších žáků se přihlásilo 9 družstev. Sehráno bylo 144 utkání
v každé z kategorií. Jedno nebylo dohráno z důvodu odmítnutí pokračovat ve hře družstvem
hostí (SŽ, Lanškroun – Hlinsko, kontumace 5:0).
Letos se opět celá soutěž odehrála pouze v rámci Pardubického kraje bez nadstavby
s krajem Vysočina.
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Titul Přeborník Pardubického kraje v mladších žácích získal HC Slovan Moravská
Třebová a ve starších HC Dynamo Pardubice.

3.5.

Liga mladších žáků 2005-2006, samostatná skupina

S ohledem na velké množství kubů, které disponovaly více hráči uvedené kategorie,
vzniklo v rámci ČR několik samostatných skupin LMŽ. KVV PU kraje řídil jednu z nich o 6
účastnících. Tu tvořily týmy z Pardubického kraje (HC Slovan Moravská Třebová a SK
Žamberk) a dále potom HC Dvůr Králové n. L., HC Wikov Hronov, HC Město Rychnov n. Kn. a
HC Mladí Draci Šumperk.
Hrálo se čtyřkolově, každý tým odehrál 20 utkání, všechna byla sehrána. Vítězem této
skupiny se stal Šumperk.

3.6.

Krajská liga přípravek 2007 (KLP 2008)

Soutěže se zúčastnilo 18 týmů v 1. části (minihokej) a 10 týmů ve 2. části (velký
hokej).
V 1. části účastníci odehráli 9 turnajů v minihokeji – 8 utkání nebylo sehráno z důvodu
nemoci hráčů některého z týmů - ve 2. části spolu hráli jednokolově, všechna utkání byla
odehrána..
Jednalo se o zcela bezproblémovou soutěž, zúčastněné kluby se snažily vycházet vstříc
při hledání náhradních termínů, ne vždy se to však povedlo.

3.7.

Minihokej 2009 a 2010

Přihlásilo se 14 týmů – Moravská Třebová a Pardubice se dvěma týmy, Chrudim se
dvěma týmy pouze roč. 2010.
Tato kategorie svá utkání hrála turnajovým způsobem 2x měsíčně při střídání
pořadatelství, s částečným přihlédnutím k dojezdovým vzdálenostem a k vystřídání soupeřů.
Při takovém množství týmů ani přes veškerou snahu nelze zajistit naprostou
rovnovážnost pořadatelství a rotaci účastníků z důvodu absence algoritmu pro rozlosování.

3.8.

Minihokej 2011

V této kategorii bylo přihlášeno 8 účastníků, všichni měli pouze jedno družstvo. Hrálo
se 1 x měsíčně turnajovým způsobem o čtyřech účastnících, se změnami pořadatelství.

4. Další činnost STK
V rámci svých pravidelných zasedání, která se konala většinou jednou za dva až tři
týdny ve čtvrtek v prostorách sekretariátu KSLH v Pardubicích, STK schvalovala utkání
jednotlivých kategorií, která byla odehraná v předmětném období a rovněž řešila nedostatky
zjištěné ze Zápisů o utkání, popř. jiné záležitosti spojené s průběhem sezóny.
Podle charakteru provinění a zjištěných pochybení, či nedostatků podávala podněty
Disciplinární komisi a Komisi rozhodčí při zjištění pochybení rozhodčích ve vztahu k zápisu o
utkání, k dalšímu řešení v souladu s jednotlivými články Rozpisu soutěží, případně dávala
podnět Disciplinární komisi, či Komisi rozhodčích k prošetření zjištěných skutečností,
k vyvození závěrů a přijetí odpovídajících opatření.
Pokračoval v minulých sezónách nastavený systém zasílání zápisů o utkání rozhodčími
v elektronické podobě na adresu předsedy STK s následným zasláním originálů na sekretariát
KSLH. STK tak mohla pracovat bezprostředně po odehrání hracího kola a bez potřeby zasedání
každý týden, což vedlo i k úspoře nákladů.
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V průběhu sezóny byl v KLM testován „Malý elektronický zápis o utkání“, který by měl
být od příští sezóny povinně zpracováván od kategorie mladších žáků výše.
Dále STK v průběhu sezóny 2017/2018:
vedla přehled o všech odehraných utkáních, protokolárně je schvalovala
uzavírala jednotlivé části soutěží a prováděla rozlosování dalších částí
vedla průběžnou evidenci a přehled všech změn termínů utkání, které byly obsahem zápisů
ze zasedání STK
- vedla jmenovitý přehled hráčů a klubů o jim uložených větších trestech
- zpracovávala přehled o počtu diváků na jednotlivých utkáních KL mužů
- zpracovávala přehled vzájemných výsledků všech soupeřů po jednotlivých kategoriích ve
formě křížových tabulek
- na internetových stránkách svazu byly průběžně zveřejňovány veškeré informace pro
kluby i širokou sportovní veřejnost
Všechny uvedené statistické soubory jsou přílohou této zprávy.
-

5. Zhodnocení sezóny
➢

Spolupráce s kluby byla v uplynulé sezóně opět na velice dobré úrovni. Nadále však
přetrvávalo velké množství změn termínů či časů, oproti Rozpisu soutěží.

➢

S Výkonným výborem KSLH byla spolupráce při přípravě sezóny bezproblémová, stejně
tak během celé sezóny. Totéž lze konstatovat o součinnosti s organizačním
pracovníkem.

➢

V sezóně nebylo nutno řešit ani jedno odvolání proti rozhodnutí STK

➢

Spolupráce se všemi ostatními odbornými komisemi byla na vysoké úrovni,
nedocházelo k žádným rozporům.

➢

Opět je třeba vyzdvihnout systém Hosys, který usnadňuje práci všem klubům i řídícímu
orgánu a vzhledem k funkčnímu propojení s krajskými webovými stránkami tak měla
hokejová veřejnost rychlý a aktuální přístup k celé řadě informací.

➢

STK na tomto místě děkuje autorovi projektu a správci systému krajské onlajny Jiřímu
Mlejnkovi a současně jeho administrátorovi Patriku Moučkovi, díky kterým byl po celou
sezónu znovu tento systém plně funkční.

➢

Na závěr lze konstatovat, že sezóna 2017/2018 patřila mezi ty úspěšné a s výjimkou
odhlášení HC Hlinsko z RLMD těsně před zahájením soutěže a HC Ledeč n. S. v průběhu
1. části KLM i bezproblémové, za což patří poděkování všem, kteří se na ní podíleli.

6. Závěr, přílohy
Zpráva STK je doplněna o další přílohy a soubory, které jsou v konečné podobě umístěny na
webových stránkách krajského svazu. Tam byly během sezóny průběžně vkládány a
aktualizovány soubory:
- zápisy ze zasedání STK
- přehledy vzájemných výsledků (křížové tabulky)
- přehled o počtech diváků na utkáních KLM
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-

protokoly o schválení všech utkání po kategoriích, včetně zjištěných skutečností
přehled o trestech OT a OK

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Krajského svazu ledního hokeje Pardubického kraje blahopřeje všem vítězům.
Současně děkuje za spolupráci všem klubům, ostatním odborným komisím
a KVV ČSLH.

Za STK zpracoval: Ing. Milan Hušek, předseda
Pardubice, duben 2018
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