ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE
krajské pracoviště, Vídeňská 9, 639 00 Brno, e-mail: cslhbrno@volny.cz ksjihomoravsky@cslh.cz telefon 542 211 117, telefax 542 212 443
V Brně dne 8. září 2015

KRAJ JIŽNÍ MORAVA A VYSOČINA
ZPRAVODAJ Č. 1 / 2015 - 2016
INFORM ACE Z VV ČSLH

VV ČSLH schválil novelizaci přestupního řádu a tím zrušení
omezení příchozích hráčů do klubu na přestup či hostování v počtu 2
hráčů věkové kategorie 7. třída a 3 hráčů věkové kategorie
8. třída
VV ČSLH schválil úpravu SDŘ ČSLH a tím povolení startu
dívek v chlapeckých soutěžích o jednu věkovou kategorii níže, nejvíce
však o 3 ročníky níže
VV ČSLH schválil, a to jako zkušební projekt pro sezónu 20152016, možnost účasti hráčů narozených (i) od 01.09.2001 do 31.12.2001
v Lize SŽ „A“ 2002-2003 a (ii) od 01.09.2003 do 31.12.2003 v Lize MŽ „C“
2004-2005, řízených Jihomoravským KVV ČSLH (tzv. sk. 4), pokud tito
„starší“ hráči navštěvují tzv. sportovní třídy, resp. třídy škol s rozšířenou
výukou TV se svými „ročníkově mladšími“ spoluhráči, a doloží-li tuto
skutečnost potvrzením ředitele školy.
ROZ PIS JM KRAJE 15 / 16
Distribuce Rozpisu soutěží JM KVV ČSLH proběhla el.poštou a je v systému HoSys. Tištěná
podoba bude probíhat Rozpisu probíhat do klubů poštovní zásilkou.

KVV JM ČSLH Důrazně upozorňuje trenéry a rozhodčí:

Přehled zasílání zápisů o utkání a řídících KVV ČSLH soutěží
SOUTĚŽ

Číslo
ŘÍDÍCÍ KVV ČSLH utkání
začíná

ADRESA

Kluby JM
kraje

Krajská Liga mužů
JMZ

KVV ČSLH
JIHOMORAVSK0H
O KRAJE

B

Jihomoravská krajská
organizace ČUS, lední hokej
Všechny JM
Vídeňská 9
kluby
639 00 Brmo
sekretář : ing. Vítězslav Sklenář

ELIOD Liga staršího
dorostu
sk. východ

KVV ČSLH KRAJE
ZLÍN

Z

Zlínská krajská organizace ČUS Hodonín
Hradská 854
Technika
762 36 Zlín
Brno
sekretář : Tomáš Jankovič
Warrior Brno

ELIOD Liga mladšího
dorostu
sk. Východ – skupina
sever, C, F a G

KVV ČSLH
OLOMOUICKÉHO
KRAJE

M

Olomoucká krajská organizace
ČUS
Na Střelnici 1337/41
779 00 Olomouc
sekretář : Zdenek Konečný

Boskovice
Hodonín
Technika
Brno
Znojmo

B

Jihomoravská krajská
organizace ČUS, lední hokej
Vídeňská 9
639 00 Brmo
sekretář : ing. Vítězslav Sklenář

Boskovice
Hodonín
Technika
Brno
Znojmo

ELIOD Liga mladšího
KVV ČSLH
dorostu
JIHOMORAVSK0H
sk. Východ – skupina
O KRAJE
jih a H
Liga mladších a
starších žáků „C“ a
„A“ r. 2003 – 2004 a
2001 – 2002
skupina D

KVV ČSLH
JIHOMORAVSK0H
O KRAJE

B

JM KO ČUS, lední hokej
Kometa
Vídeňská 9
Group
639 00 Brmo
Warrior Brno
sekretář : ing. Vítězslav Sklenář

Liga mladších a
starších žáků „D“ a
„B“ r. 2003 – 2004 a
2001 – 2002 sk. P

KVV ČSLH KRAJE
ZLÍN

Z

Zlínská krajská organizace ČUS
Všechny JM
Hradská 854
762 36 Zlín
kluby
sekretář : Tomáš Jankovič

Liga mladších a
starších žáků „D“ a
„B“ r. 2003 – 2004 a
2001 – 2002
skupina R2

KVV ČSLH
JIHOMORAVSK0H
O KRAJE

B

JM KO ČUS, lední hokej
Vídeňská 9
Všechny JM
639 00 Brmo
kluby
sekretář : ing. Vítězslav Sklenář

B

JM KO ČUS, lední hokej
Všechny JM
Vídeňská 9
639 00 Brmo
kluby
sekretář : ing. Vítězslav Sklenář

Všechny ostatní
KVV ČSLH
krajské soutěže
JIHOMORAVSK0H
Jihomoravského kraje
O KRAJE

o
na dodržování pravidel o hře tělem v kategorii žáků od „ šesté třídy níže“ – Směrnice
ČSLH č. 55. Viz Rozpis soutěží 15/16. Dodržování pravidel minihokeje a správné zápisy o
utkání. Platné zápisy byly zaslány do klubů. Nedodržování správných zápisů může pro klub
znamenat i disciplinární potrestání. Na dodržování Směrnice č.55 budou chodit kontroly jak
z KM ČSLH tak i z KVV JM ČSLH.
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Z PRÁVY KOM ISE ROZ HODČÍCH
Delegace rozhodčích, změny a vyhodnocování účasti rozhodčích
a) Členové komise rozhodčích delegují rozhodčí na utkání systémem HoSys, dále jen
„systém“.
b) Rozhodčí může před zpracováním delegací ve stanoveném časovém předstihu požádat o
nedelegování zadáním „dovolené“ v systému. Rozhodčí může prostřednictvím systému ohlásit
„dočasnou změnu pobytu“, např. ze studijních či pracovních důvodů. Použitím této funkce
upozorňuje komisi rozhodčích na nevhodnost delegace v blízkosti běžného města a naopak
informuje o možnost delegace v blízkosti dočasného místa pobytu.

–4–

KR důrazně upozorňuje všechny rozhodčí :
na důsledné dodržování Směrnice č.73 o povinnostech a
odměňování rozhodčích. V případě nedodržování Směrnice č.73 bude KR
JM KVV ČSLH vyvozovat kárné důsledky.
KR informuje :
-

c) Po zpracování a vydání delegace je rozhodčí za delegaci na utkání plně odpovědný. Pokud
se nemůže utkání zúčastnit, má možnost:
delegaci na některé pozice prostřednictvím systému předat se schválením komise
rozhodčích jinému rozhodčímu, s nímž je dohodnut (v případě schváleného předání je v systému
uvedeno jméno nového rozhodčího modrou barvou, do okamžiku schválení komisí je za utkání
plně odpovědný původní rozhodčí),
delegaci na některé pozice nabídnout prostřednictvím systému delegaci k převzetí, jakmile
tak učiní je, jméno původního rozhodčího uvedeno hnědou barvou a zájemci se mohou na
uvedenou delegaci hlásit (následný postup změny delegace je stejný jako v předchozí možnosti
předání delegace),
se z delegace omluvit prostřednictvím systému ve výjimečných případech a ze závažných
důvodů (zejména zranění, nemoc), tento důvod specifikovat při zadání omluvy v systému a na
vyžádání komise rozhodčích jej doložit (jakmile je omluva systémem přijata, je jméno původně
delegovaného rozhodčího uvedeno červeně, po změně delegace je jméno nového rozhodčího
uvedeno modře)
d) V případě, že se rozhodčí na utkání nedostavil a v okamžiku začátku utkání bylo jeho jméno
uvedeno v systému, je rozhodčí povinen zaslat emailem komisi rozhodčích vysvětlení neúčasti
na utkání.
e) Nejpozději do 24 hodin po utkání je určený rozhodčí povinen provést v systému
vyhodnocení účasti rozhodčích na utkání zadáním skutečně zúčastněných rozhodčích na ledě i
pomocných rozhodčích. Podle úrovně soutěže je za vyhodnocení odpovědný:
-

Je možné hlásit se na základní školení rozhodčích III. třídy, které proběhne začátkem
měsíce ledna v JM Kraji. Přihlášky zasílejte krajskému sekretáři na předepsaném
formuláři (k dispozici na krajských sekretariátech, okresních komisí rozhodčích a na
stránkách www.hokejmorava.cz – dokumenty ke stažení))

KR žádá:
rozhodčí, oficiální zapisovatele, vedoucí boxů, vedoucí družstev i sekretáře o správné, úplné,
srozumitelné a čitelné vyplňování formuláře Zápis o utkání. Odpovědnost za splnění (vyplnění)
všech údajů přísluší hlavnímu rozhodčímu, při systému dvou rozhodčích, rozhodčímu
uvedeného, v zápise o utkání, na prvním místě, dle abecedního seznamu
rozhodčí, aby jakékoliv změny v obsazení a řízení utkání popsali s odůvodněním v zápise o
utkání,
rozhodčí, aby do zápisu o utkání uváděli změny v začátku utkání (posunutí, odložení, atd.) a
vždy popsali jaký důvod k tomu byl nutný, přerušení utkání, udělení vyšších trestů, předčasné
ukončení utkání nebo inzultaci rozhodčího, pomocného rozhodčího, delegáta,
rozhodčí, že jejich povinností je uvádět za svým jménem zkratku kontroly náležitostí
(registrační průkazy, seznamy hráčů ), tato skutečnost nebyla v rozesílaných vzorech zápisu o
utkání zaznamenána, ale povinnost nebyla zrušena  proto u jména ČR bude vždy uvedeno
A – B, dle skutečné kontroly,
všechny vyšší tresty než 4 minutové musí být v zápise zakroužkovány, povinností HR nebo při
systému dvou rozhodčích abecedně první, tyto vyšší udělené tresty vždy a konkrétně
popisovat!
rozhodčí, že zkratky OT, OK nebo TH nejsou důvody trestu, a proto je nutné správně označit
skutečný přestup a důvod udělení tohoto trestu a podrobně jej popsat v zápise o utkání.
rozhodčí, aby veškeré omluvy, žádosti a připomínky k obsazování a změny hlásili přímo
obsazovacímu úseku komise rozhodčích elektronicky .

zapisovatel v soutěžích ELH, ELJ, ELSD, ELMD, LJ, LSD,

v ostatních soutěžích hlavní rozhodčí při použití systému tří rozhodčích, abecedně první
rozhodčí při použití systému dvou rozhodčích,
f) Systém počty delegací, změny, účasti i neúčasti statisticky eviduje a údaje slouží jako
informace k dalším delegacím.
KR KVV JM ČVSLH upozorňuje rozhodčí na :
Povinností je zápisy z utkání zasílat prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. a
to první pracovní den po sehrání utkání jako doporučené psaní a to bez výjimek pouze a jen
řídícímu svazu dané soutěže. V případě zaslání na jinou adresu, bude proti provinivšímu se
rozhodčímu zahájeno disciplinární řízení.
Dle kap.L, čl. 9 rozhodčí neprovádí v žádné soutěži řízené KVV ČSLH Vysočina nebo Jižní Morava
kontrolu protokolu o „postaršení“ (upřesnění čl. 217 SDŘ)
Rozhodčí má povinnost kontrolovat oprávněnost startu hráčů a to mj. kontrolou registračních
průkazů případně seznamu hráčů či soupisky (jsou-li rozpisem soutěží nařízeny předkládat)

Z PRÁVY TRENÉRSKO M ETODICKÉ KOM ISE
-

zájemce o zařazení na seminář trenérů licence C, C+ a doškolení trenérů stejné licence se
mohou písemně hlásit do evidence sekretáři krajského svazu. Místo a konkrétní informace
budou upřesněny v průběhu podzimní části sezony.

Žádáme sekretáře jednotlivých klubů a oddílů jihomoravského kraje, aby písemně nahlásili seznam
uchazečů o trenérskou licenci C,C+. Seznam musí obsahovat jméno, příjmení a kompletní platnou
adresu. Přihláška na školení na www.hokejmorava.cz v tabulce Dokumenty ke stažení.
Upozorňujeme všechny trenéry licence C, že k prodloužení platnosti průkazu, je nutné splnit
podmínky stanovení TMK Praha. Podmínky jsou na oficiálních stránkách ČSLH pod
odrážkou AKADEMIE.
TMK žádá:
kluby a oddíly družstev v Liga mladších a starších žáků skupina D, aby dodržovaly směrnici
stanovující kvalifikační předpoklady a podmínky pro vedení jednotlivých soutěží a pro družstva
této soutěže splnily požadavek na personální obsazení trenérem licence „B“ pro hlavního
trenéra, viz Rozpis soutěží ČSLH str.217-219) a Rozpisu soutěží Jihomoravského kraje

Povinnost vyplňovat na dokladu o vyúčtování náhrad za utkání i rodné číslo. V případě, že
rodné číslo nebude uvedeno, klub není povinen nárokované částky rozhodčím vyplatit.
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Z PRÁVY SPORTOVNĚ TEC HNICKÉ KOM ISE JIŽ NÍ M ORAVY
STK KVV JM ČSLH upozorňuje na platnost automaticky zastavení činnosti po 2x vyšším
trestu. Znění pravidla z Rozpisu soutěží uvádíme v plném znění (platí z minulé sezony).
Osobní tresty a osobní tresty do konce utkání:
a) Je-li v téže soutěži nebo turnaji v kategorii mužů uložen témuž hráči druhý osobní do konce
utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži nebo
turnaji a evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují, při nepodmíněném zastavení
činnosti hráče disciplinární komise přihlédne k již uloženému osobnímu trestu do konce utkání.
b) Je-li v mládežnické soutěži nebo turnaji uložen témuž hráči druhý vyšší trest (sčítají se osobní
tresty /10´/ a tresty do konce utkání /20´/), má hráč automaticky v následujícím utkání
zastavenou činnost dle čl. 529 SDŘ . Toto písemně oznámit řídícímu svazu. Nastoupí-li hráč ke
hře v nejbližším mistrovském utkání jedná se o neoprávněný start s disciplinárními důsledky.
Tresty sledují HOK za družstva a odpovídají za zastavení činnosti provinilého hráče. Je-li v
mládežnické soutěži uložen témuž hráči další druhý vyšší trest (3,4) zastavuje se mu
automaticky činnost na dvě následující utkání v téže soutěži a evidence trestů pokračuje.Takto
se postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším
druhém vyšším trestu na dvojnásobek tedy na 4, 8,16 utkání atd.

Organizace Výchovy talentované mládeže (VTM)
Jihomoravského kraje v sezoně 2015 – 2016
Ročník narození 2001:
Tréninkové jednotky
Pondělí

14.9., 12.10., 23.11., 14.12.2015 a 11.1. 2016

Turnaje
8.11.2015
Olomoucký kraj (MS, ZL, JM)
17.1.2016 – 21.1.2016 ZODM Litvínov, Ústecký kraj
REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři
Technický vedoucí
a materiální potřeby
Organizační pracovník

Zdeněk Balabán, Otakar Čajka, Rudolf Bahník
Rudolf Novák
Vítězslav Sklenář

STK KVV JM ČSLH UPOZORŇUJE :
Liga mladších a starších žáků „C“ až „A“ r. 2005 – 2004 a 2003 – 2002 nepoužívá seznamy
hráčů. Hraje se pouze na registrační průkazy. (vyjma klubů zahraničních účastníků). STK
upozorňuje, že budou probíhat kontroly na starty hráčů a v případě zjištění neoprávněného startu
hráče, bude celý případ řešit DK na maximální hranici trestu. Dále je povinností mít u sebe
potvrzené „postaršení“ hráče pro případ kontroly rozhodčího či jiného orgánu ČSLH.
STK upozorňuje :
- kluby na používání platných formulářů Zápisu o utkání. V případě, že na klubu není správný
formulář je možno si jej stáhnout z www.hokejmorava.cz ze složky DOKUMENTY. STK upozorňuje
kluby, že v případě opakovaných případů používání neplatného formuláře bude nucena předat tyto
případy DK JM ČSH
- kluby na přísné dodržování nových pravidel v minihokeji. Především to platí na pravidlo o
páskách na rukávech, hře s odlehčeným pukem a letmé střídání. Na tyto pravidla přijal opatření
i KVV.

Ročník narození 2002:
Tréninkové jednotky
Pondělí

21.9., 19.10., 30.11., 21.12.2015 , 25.1. a 15.2. 2016

Turnaje
8.11.2015
16.1.2016

Jihomoravský kraj (MS, ZL, OL)
Kraj Vysočina (JM, PA)

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři
Technický vedoucí
a materiální potřeby
Organizační pracovník

Roman Meluzín, Tomáš Zeman, Rudolf Bahník
Rudolf Novák
Vítězslav Sklenář

- na dodržování věkových kategorií ve všech soutěžích řízených ČSLH
- Zahraniční účastníky soutěže na povinnost k registračním číslům hráčům připsat i rok
narození!!

Ročník narození 2003:
Tréninkové jednotky
Pondělí

5.10., 26.10., 7.12.2015 a 1.2., 7.3.2016

Turnaje
8.11.2015
16.1.2016
26.3.2016

Moravskoslezský kraj (JM, ZL)
Zlínský kraj (JM, Vys)
Jihočeský kraj (JM, ZL, Vys)

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři
Technický vedoucí
a materiální potřeby
Organizační pracovník
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Rudolf Cakl Jiří Mifek, Rudolf Bahník
Rudolf Novák
Vítězslav Sklenář
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Ročník narození 2004:
Tréninkové jednotky
Pondělí

2.11.2015, 8.2., 21.3.2016

Turnaje
8.11.2015
16.1.2016
26.3.2016

Zlínský kraj (JM, MS, ZL)
Kraj Vysočina (JM, ZL)
Jihomoravský kraj (JM, JČ, Vys)

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři
Technický vedoucí
a materiální potřeby
Organizační pracovník

Zdeněk Balabán, Otakar Čajka, Rudolf Bahník
Rudolf Novák
Vítězslav Sklenář

Jednotlivé tréninky VTM JM ČSLH se budou konat v DRFG Aréně v Brně.
Sraz hráčů 13.45 hod. Následuje rozcvičení na suchu. Od 14.30 hod bude
tréninková jednotka na ledě. Poté následuje suchá příprava a společná večeře.
Předpokládaný konec akce je plánovaný na 19 hod. Poplatek za akci je stanoven
na 200 Kč za hráče. Povinností jednotlivých klubů je nominovaného hráče poslat
na tuto akci. Omluvenku z VTM můžou povolit pouze trenéři dané kategorie. Hráči
budou vybaveni jednotnými dresy na základě dohody ČSLH a BPA. Při startu na
turnaji ČSLH je poplatek 300 Kč. Neplatí pro turnaj ZODM. Pro kategorii 2002 se
připravuje stejný turnaj ČSLH jako v loňském roce – ŠKODA CUP. Tato akce bude
upřesněna.
Manažerem Jihomoravských výběrů ročníku 2002 a 2001 je pro sezonu 20152016 je jmenován p. Pavel Pazourek, předseda KM Jihomoravského KVV ČSLH.

Výroba hokejové výstroje a výzbroje

www.bison.cz

Podklady předali sekretáři:
Ing. Vítězslav Sklenář, sekretář JM
Antonín Micka, sekretář Vysočiny
Pro potřebu KVV JM ČSLH zkompletoval:
Ing. Vítězslav Sklenář, sekretář JM
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