Pardubický krajský svaz ledního hokeje, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
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Pardubice, březen 2018

1. Složení STK
Sportovně technická komise pracovala v sezóně 2018/19 ve složení:
Milan HUŠEK

-

Bohuslav SOUČEK
Petr KAŠPAR

-

předseda, zodpovědný za KL mužů, RL juniorů a dorostu – 1. část a
Ligu mladších žáků – sk. 27.
člen, zodpovědný za Ligu mladších a starších žáků.
člen, zodpovědný za KL přípravek 2009 a Minihokej 2010-11 a 2012.

2. Působnost STK
Do působnosti STK spadala všechna mistrovská utkání soutěžního ročníku 2018/19
v Pardubickém kraji v těchto kategoriích a rozlosovaných počtech:
KL mužů
176
utkání
RL juniorů (1. část)
60
utkání
RL dorostu (1. část)
30
utkání
Liga starších žáků 2005-2006
112
utkání
Liga mladších žáků 2007-2008
112
utkání
Liga ml. žáků 2007-2008, skupina 27
84
utkání
KL přípravek 2009
153
utkání
Minihokej 2010, 2011
360
utkání
Minihokej 2012
42
utkání
--------------------------------------------------------------------------------------celkem
1.129
utkání
================================================
Ne všechna rozlosovaná utkání byla odehrána – v průběhu play off KLM nebyly využity všechny
termíny, když série byly ukončeny dříve a několik utkání nebylo sehráno v Minihokejích,
vesměs z důvodu nemoci hráčů.

3. Soutěže Pardubického kraje
3.1.

Krajská liga mužů

V letošní sezóně se do soutěže přihlásilo jedenáct týmů, avšak po rozlosování se před
zahájením soutěže odhlásil HC Spartak Polička. Bylo nutné tedy soutěž přelosovat, týmům se
snížil počet utkání, ale kladem byl rovnoměrný hrací kalendář, stejný pro všechny týmy
z hlediska domácích utkání v neděli. Kromě kmenových klubů Pardubického kraje se letošního
ročníku zúčastnily týmy HC Světlá nad Sázavou a HC Chotěboř z kraje Vysočina.
V první část se celky utkaly dvoukolově každý s každým o pořadí pro druhou část. V té došlo
k rozdělení na skupinu A o šesti a skupinu B o čtyřech týmech. Účastníci skupiny A i B sehrál
dvoukolové nadstavby. Následovalo play off o Přeborníka kraje a play off o Pohár Vladimíra
Martince.
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Před sezónou projevil zájem zúčastnit se kvalifikace o 2. Ligu HC Chrudim a HC Litomyšl.
Podmínkou bylo, aby zájemce po 1. a 2. části skončil na 1. místě. To se povedlo Chrudimi,
která však – stejně jako v minulé sezóně - své původní rozhodnutí změnila a neměla zájem
kvalifikaci o 2. ligu sehrát. Dle ČSLH bude mít napříště právo účasti v kvalifikaci pouze vítěz
celé soutěže, resp. krajský přeborník.
Úroveň soutěže byla opět vysoká, hrálo se dle osvědčeného a odzkoušeného systému a vrchol
soutěže – play off - vzbudil i velký zájem diváků, kterých si během celé soutěže našlo cestu
do hlediště celkem více než 55 tisíc, což je stejný počet jako v sezóně 2017/2018, avšak při
nižším počtu zápasů, způsobeném nižším počtem účastníků. Nejvíce diváků chodilo tradičně
na ZS v České Třebové, průměrně 638 na 1 utkání, což je o 5 diváků na jedno utkání více než
vloni. Průměr opět zvýšily zápasy v play off – na 4 finále s Chrudimí přišlo do hlediště 1.398
diváků, čímž byl překonán loňský rekord (1.395).
Soutěž proběhla takřka bez problémů, výjimkou bylo druhé finálové utkání o pohár Vladimíra
Martince mezi Hlinskem a Světlou n. S. na ZS v Hlinsku, kde v němž hosté obdrželi více trestů
ve hře.
Titul přeborníka získali Kohouti Česká Třebová, držitelem Poháru Vladimíra Martince se stal
HC Hlinsko.

3.2.

Regionální liga juniorů

Herní systém a rozdělení přihlášených týmů do skupin, stejně jako řízení jednotlivých skupin
krajskými svazy, bylo dáno ČSLH. KVV Pardubického kraje byl letos pověřen řízením skupin
„I“ a „J“, a to pouze v 1. části soutěže.
V obou skupinách bylo šest účastníků, kteří se utkali dvoukolově a následně podle umístění
hráli další části – o postup, resp. o umístění – spolu s dalšími týmy z jiných krajů.
Ze skupiny „J“ po pěti odehraných kolech odstoupila Choceň pro nedostatečný počet hráčů
vlivem nemocí a nedostatku náhradních termínů do konce 1. části. Zbývajících pět kol bylo
tak kontumováno ve prospěch soupeřů.
Soutěž jinak proběhla bez mimořádných událostí.

3.3.

Regionální liga dorostu

Stejně jako v RLJ byl herní systém, rozdělení přihlášených týmů do skupin a jejich řízení
jednotlivých skupin krajskými svazy, dán ČSLH. KVV Pardubického kraje byl letos pověřen
řízením skupiny „J“, a to pouze v 1. části soutěže.
Ve skupině bylo šest účastníků, kteří se utkali dvoukolově a následně podle umístění hráli další
části – o postup, resp. o umístění – spolu s dalšími týmy z jiných krajů.
I tato soutěž se obešla bez jakýchkoliv problémů, všechny zápasy byly sehrány, žádný nebyl
kontumován.
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3.4.

Liga mladších žáků 2007-2008 a Liga starších žáků 2005-2006

Do mladších i starších žáků se v sezóně 2018/2019 přihlásilo 8 družstev. Sehráno bylo 112
utkání v každé kategorií a soutěž trvala nejdéle ze všech – poslední kolo bylo odehráno 23.
března 2019.
Také letos se celá soutěž odehrála pouze v rámci Pardubického kraje bez nadstavby s krajem
Vysočina a nutno ocenit vzájemnou vstřícnost téměř všech klubů při dohodách o náhradních
termínech. Soutěž se po této stránce odehrála bez potíží, došlo ale ke konfliktu funkcionářů
po jednom utkání, které musela řešit až Policie ČR.
Titul „Přeborník Pardubického kraje“ v mladších i starších žácích získal HC Dynamo Pardubice.

3.5.

Liga mladších žáků 2007-2008, 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 7 účastnících.
Tu tvořily týmy z Pardubického kraje (HC Slovan Moravská Třebová B, HC Spartak Polička, HC
Skuteč a SK Žamberk) a dále potom HC Chotěboř, SKLH Žďár n. S. a HC Čáslav. Posledně
jmenovaný klub se po zahájení soutěže spojil se Stadionem Nový Bydžov a po zbytek sezóny
vystupoval pod tímto názvem.
Velkým potížím musel čelit SK Žamberk, protože se nepodařilo po celou sezónu zprovoznit
domácí ZS. Klub tak musel využívat sousední místa, měnit pořadatelství a termíny. Zde patří
poděkování ostatním účastníkům za snahu o vyhovění požadavkům Žamberka.
Hrálo se čtyřkolově, každý tým odehrál 24 utkání, všechna byla sehrána. Vítězem této skupiny
se stal HC Slovan Moravská Třebová.

3.6.

Krajská liga přípravek 2009

Soutěže se v 1. části (turnaje v minihokeji) zúčastnilo 14 týmů, ve 2. části (velký hokej) pak
pouze 9 týmů.
V 1. části účastníci odehráli 9 turnajů – 2 turnaje v Žamberku nebyly odehrány z důvodu
absence ledové plochy. 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, zejména Žamberk, jehož zimní stadion nebyl uveden do provozu.

3.7.

Minihokej 2010 a 2011

Soutěž měla stejně jako v loňské sezóně 14 týmů – Chrudim, Moravská Třebová a Pardubice
se dvěma týmy.
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Tato kategorie svá utkání hrála turnajovým způsobem 2x měsíčně při střídání pořadatelství,
s přihlédnutím k dojezdovým vzdálenostem a k rotaci soupeřů. Z celkového počtu 360 utkání
nebyla pouze 2 odehrána (ročníku 2011) z důvodu nedostatečného počtu hráčů.
Při takovém množství týmů ani přes veškerou snahu nelze zajistit naprostou rovnovážnost
pořadatelství a záměny účastníků z důvodu neexistence algoritmu pro rozlosování.

3.8.

Minihokej 2012

Do této kategorie bylo přihlášeno 7 účastníků, všichni měli pouze jedno družstvo. Hrálo se 1
x měsíčně turnajovým způsobem o třech, resp. čtyřech účastnících, se změnami pořadatelství.
Všechna utkání byla odehrána.

4. Další činnost STK
V rámci svých pravidelných zasedání, která se fyzicky 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.
V letošní sezóně byly zpracovávány Malé elektronické zápisy - kromě vloni započatých v KLM
- také u Ligy žáků a ve 2. části i v KLP 2009. Odpadl tak v minulých sezónách nastavený
systém zasílání zápisů o utkání rozhodčími v elektronické podobě na adresu předsedy STK,
s výjimkou samostatné skupiny LMŽ, v níž kluby z jiných krajů dosud na systém MEZ nepřešly.
Zůstalo v platnosti následné zasílání originálů rozhodčími, resp. kluby na sekretariát KSLH.
STK tak mohla pracovat bezprostředně po odehrání hracího kola a bez potřeby zasedání každý
týden, což vedlo i k úspoře nákladů.
STK v průběhu sezóny 2018/2019
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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.
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Statistické soubory jsou přílohou této zprávy v souboru zip a většina je rovněž k nalezení
v archivu dokumentů na webových stránkách svazu.

5. Zhodnocení sezóny
➢

Již několik sezón nastavený systém spolupráce s kluby, ostatními odbornými komisemi i
s KVV ČSLH byl opět na velmi dobré úrovni, za což všem jmenovaným patří poděkování.

➢

V sezóně nebylo nutno řešit ani jedno odvolání proti rozhodnutí STK

➢

Opakovaně je nutno ocenit 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. Trochu kostrbaté je
pouze zobrazování tabulky na hlavní stránce, kde by měla být primárně KLM, čemuž tak
ne vždy bylo a ne vždy byla zobrazená tabulka aktualizovaná.

➢

Osvědčil se rovněž systém Malého elektronického zápisu. V tomto ohledu má náš kraj
(spolu s Karlovarským) velký náskok před ostatními kraji, které v tomto režimu
zpracovávaly pouze KLM. Od sezóny 2019/20 plánuje ČSLH totiž povinnost vést MEZ pro
všechny soutěže a kategorie.

➢

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 pro KLM a jeho sledovanost byla vysoká.

➢

Sezóna 2018/2019 proběhla celkově úspěšně.

6. 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 (pouze na webu svazu v archivu dokumentů)
➢ přehledy vzájemných výsledků, tzv. křížové tabulky (na webu i v přiloženém souboru zip)
➢ přehled o počtech diváků na utkáních KLM (na webu i v přiloženém souboru zip)
➢ protokoly o schválení všech utkání po kategoriích, včetně zjištěných skutečností (na webu
i v přiloženém souboru zip)
➢ přehled o trestech OT a OK (pouze na webu svazu v archivu dokumentů)

Za STK zpracoval: Ing. Milan Hušek, předseda
Pardubice, březen 2019
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