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 12. listopadu 2015

KRAJ JIŽNÍ MORAVA A VYSOČINA
ZPRAVODAJ Č. 4 / 2015 - 2016
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
Z PRÁVY SPORTOVNĚ TEC HNICKÉ KOM ISE JIŽ NÍ M ORAVY
STK KVV JM ČSLH UPOZORŇUJE:
Kluby na skutečnost, že se rozchází číslování utkání LMSŽ B,D v Rozpisu soutěže JM kraje se
systémem Hosys. Řídícím orgánem soutěže je KVV ZLÍN a v jeho rozpise je číslování
SPRÁVNĚ. Uvádějte proto číslo utkání LMSŽ B,D sk RP dle HoSysu nebo rozpisu ZL kraje.
Rozlosování v JM rozpise je platné, ale číslování je orientační.
UPOZORŃUJE KLUBY na termíny dohrávek utkání:
Z důvodu množících se odkládání utkání v soutěžích řízených JM KVV ČSLH, upozorňuje
STK kluby na porušování RS JM 2015/2016 kapitola L bod 8. STK chápe problémy klubů
s nedostatkem ledové plochy, ale upozorňuje kluby na skutečnost, že tyto případy bude řešit
podstatně přísněji než doposud.
na základě vzájemné dohody STK Jihomoravského a Zlínského KVV ČSLH určit termín 24.
kola LSŽ „A“ a LMŽ „C“ na neděli 17.01.2015 (důvodem je pořádání turnajů VTM v termínu
16.01.2015 - nelze hrát v sobotu
na základě vzájemné dohody STK Jihomoravského a Zlínského KVV ČSLH změnit termín
23. kola LSŽ „B“ a LMŽ „D“ na neděli 14.02.2015 (důvodem je pořádání turnajů VTM v termínu
16.01.2015),
na základě vzájemné dohody STK Jihomoravského a Zlínského KVV ČSLH určit termín 24.
kola LSŽ „B“ a LMŽ „D“ na neděli 17.01.2015 (důvodem je pořádání turnajů VTM v termínu
16.01.2015 - nelze hrát v sobotu),
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Bere na vědomí události v utkání:
KLM JMZ č.B1019, kdy k utkání nastoupili hráči HK Kroměříž 70804 s průkazy na HK Kroměříž
VTJ 70804. Po konzultaci s registračním oddělením ČSLH STK JM ČSLH rozhodla, že v tomto
případě se nejedná o start hráče na cizí či neplatný registrační průkaz (v obou případech je na RP
stejné klubové číslo). Proto tento přestupek hodnotí jako funkcionářské pochybení. Všechny
dosažené výsledky ponechává v platnosti. HK Kroměříž předložil seznam hráčů, kteří s platností do
31.12.2015 mají povolen start na průkaz HK Kroměříž VTJ. Bez předložení tohoto dokumentu
NEBUDIU tito hráči připuštěni k utkání. V případě, že od 7.11.2015 by tento dokument činovníci
před utkáním nepředložili a rozhodčí tuto skutečnost uvedl do zápisu, bude STK JM KVV ČSLH
postupovat jako start na cizí RP se všemi následky s tím spojenými. Platnost této výjimky končí
dnem 31.12.2015 a všichni hráči MUSÍ mít na RP uveden název klubu HK Kroměříž.
Případ STK předává DK JM ČSLH se dvěma podměty. Potrestání klubu HK Kroměříž za formální
pochybení a potrestání rozhodčích, kteří připustili tyto hráče k utkání v sezoně 20105/2016.
LMŽ sk.D č.B6036, kdy k utkání byl rozhodčím utkání připuštěn hráč hostů bez od začátku
utkání. RP byl dovezen na utkání po II.třetině. STK prověřila všechny skutečnosti a rozhodla,
ponechat výsledek dosažený na ledě v platnosti bez jakéhokoli dalšího postihu kubu z pozice
sportovně technické komise. Případ předává DK JM ČSLH k prověření správnosti postupu
rozhodčích utkání.
Z PRÁVY DISCIPLINÁRNÍ KOM ISE JIŽ NÍ M ORAVY
Potrestáni hráči zastavením činnosti:
- Peter KRŠJAK (HC Uherské Hradiště ) dle Stanov a Řádů ČSLH 5Ac od 19. 10. 2015 do
6.11.2015 za úder do hlavy a oblasti krku KLM JMZ č.B1027 a finanční pokutou (čl. 505 Stanov a
řádů ČSLH B/8) ve výši 1 500 Kč.
- Pavel DOBEŠ (HC Uherské Hradiště ) dle Stanov a Řádů ČSLH A4A od 19. 10. 2015 do
18.11.2015 za nesportovní chování v utkání KLM JMZ č.B1027 a finanční pokutou (čl. 505 Stanov a
řádů ČSLH B/8) ve výši 3 500 Kč.
Dušan SURÝ (HC Uherský Brod) dle 505 Stanov a Řádů ČSLH A5c ) od 29. 10. 2015 do 30.
11. 2015 za fyzické napadení rozhodčího bez zranění v utkání KLM JMZ č.B1037 a finanční
pokutou (čl. 505 Stanov a řádů ČSLH B/8) ve výši 5000 Kč.
Potrestány kluby (oddíly) napomenutím:
- Hokej Uherský Ostroh dle SDŘ B2A za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání KLM
JMZ č.1027
- VSK Technika Brno dle Stanov a řádů ČSLH a RS JM 2015/2016 Technické podmínky
odrážka d str.40 nejednotnou výstroj v LMD sk. Jih č.B86418
- HC Boskovice HC Znojemští orli dle Stanov a řádů ČSLH a RS JM 2015/2016 Technické
podmínky odrážka d str.40 nejednotnou výstroj v LMD sk. Jih č.B8641
- HC Uherský Brod dle SDŘ B2A za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání KLM JMZ
č.1037
- HC Lvi Břeclav dle Stanov a řádů ČSLH a RS JM 2015/2016 L9 za pozdní vložení výsledku
utkání do systému HoSys v utkání KLM JMZ č.1024
- HK Kroměříž dle Stanov a řádů ČSLH a RS JM 2015/2016 L9 za pozdní vložení výsledku
utkání do systému HoSys v utkání LMSŽ sk. D č.8645
- HC Boskovice dle Stanov a řádů ČSLH 2B7 za pozdní nahlášení začátku utkání do systému
HoSys v utkání LMSŽ sk. D č. 8627
Potrestaní rozhodčí finanční pokutou:
- Ondřej ŠUDOMA dle SDŘ a Rozpisu soutěží JM 2015/2016 M 4 – ř 10B ve výši 200 Kč za
pozdní zaslání zápisu o utkání KLM JMZ č.B1001
- Jiří COUFAL Stanov a řádů ČSLH 2A7 a Rozpisu soutěží JM 2015/2016 M 4 – ř 10a ve výši 1
000 Kč za nedostavení se k řízení utkání LSŽ sk.D č.8008
- Šimon FLEGR Stanov a řádů ČSLH 2A7 a Rozpisu soutěží JM 2015/2016 M 4 – ř 10a ve výši
200 Kč za nedostavení se k pomocné funkci bez omluvy na utkání LMŽ sk.D č.6015
Petr JELÍNEK Stanov a řádů ČSLH 2A7 a Rozpisu soutěží JM 2015/2016 M 4 – ř 10a ve výši 200
Kč za nedostavení se k pomocné funkci bez omluvy na utkání KLM JMZ č.1006
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DK bere na vědomí:
- Zaslané omluvy rozhodčích a zastavuje disciplinární řízení s rozhodčími:
Michal Ludvák, Jiří Chocholouš a Pavel Vlach.
Vyjádření KR JM ČSLH k účastem delegátů na utkání a zastavuje disciplinární řízení
s rozhodčími s delegátem Maximem Černým
DK žádá:
HK Kroměříž o podání vysvětlení k neúčasti hlavního pořadatele po utkání KLM JMZ č.B1040
v prostorách ZS, když se v prostorách ZS nacházeli činovníci utkání.
DR zahajuje řízení:
S rozhodčími Gabriel HAVELKA a Michal SUCHÝ pro připuštění hráče do hry bez registračního
průkazu v utkání LMŽ sk.D č.6036 a pro nedostatečně vyplněný zápis o utkání (nevyplněná
zdravotní služba). DK žádá oba rozhodčí, KR JM ČSLH a KR VYS ČSLH o vyjádření k nastalým
skutečnostem.
Zahajuje řízení a žádá podání vysvětlení k neúčasti rozhodčích na utkání:
- 19.9.2015
B8609
Ondřej SPIELMANN
- 19.9.2015
B8609
Jiří KROUPA
- 3.10.2015
B8624
Ondřej SPIELMANN
- 3.10.2015
B8624
Patrik ŘEHULKA
- 10.10.2015
B4510b
Arben REXHA
- 11.10.2015
B8631
Jiří KROUPA
- 17.10.2015
B1026
Luboš ČERMÁK
- 17.10.2015
B1026
Petr JELÍNEK
- 24.10.2015
B6038
Petr HUMPOLÍČEK
- 25.10.2015
BX140
Tomáš MĚKÝŠ
- 25.10.2015
BX140
Petr KNOT
- 28.10.2015
B1036
Michal MAŠTALÍŘ
- 28.10.2015
B8641
Jiří SÝKORA
- 28.10.2015
B8643
Jiří KROUPA
- 1.11.2015
B6043
Dominik VISKOT
- 1.11.2015
B6043
Josef ZAPLETAL
DR INFORMUJE všechny rozhodčí v soutěžích řízených KVV JM ČSLH:
V návaznosti na předsezonní semináře KR o pravidelných kontrolách VŠECH povinností
souvisejících s řízením utkán í a DŮRAZNĚ upozorňuje zejména na tyto povinnost se řádně a včas
se dostavit k řízení utkání, případně se řádně a včas omluvit nebo delegaci předat VÝHRADNĚ
prostřednictvím systému HOSYS.
DK připomíná HR jejich odpovědnost za zápis o utkání, který musí být řádně a čitelně
vyplněn a to včetně případných změn či nedostavení se některých delegovaných kolegů na utkání.

Organizace Výchovy talentované mládeže (VTM)
Jihomoravského kraje v sezoně 2015 – 2016
Ročník narození 2001:
Tréninkové jednotky
Pondělí
23.11., 14.12.2015 a 11.1. 2016
Turnaje
17.1.2016 – 21.1.2016 ZODM Litvínov, Ústecký kraj
REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři
Zdeněk Balabán, Otakar Čajka, Rudolf Bahník
Technický vedoucí
a materiální potřeby
Rudolf Novák
Organizační pracovník
Vítězslav Sklenář
Ročník narození 2002:
Tréninkové jednotky
Pondělí
30.11., 21.12.2015 , 25.1. a 15.2. 2016
Turnaje
16.1.2016
Kraj Vysočina (JM, PA)
REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři
Roman Meluzín, Tomáš Zeman, Rudolf Bahník
Technický vedoucí
a materiální potřeby
Rudolf Novák
Organizační pracovník
Vítězslav Sklenář
Ročník narození 2003:
Tréninkové jednotky
Pondělí

7.12.2015 a 1.2., 7.3.2016

Turnaje
16.1.2016
26.3.2016

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

8.2., 21.3.2016

Turnaje
16.1.2016
26.3.2016

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.

RYCHLOBRUSLENÍ KRAJSKÉ NOMINAČNÍ
KOLO PRO HRY
VII. ZIMNÍ ODM 2016 V ÚSTECKÉM KRAJI
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Pořadatel:

Jihomoravská krajská rada AŠSK

Organizátor:

Jihomoravská krajská rada AŠSK ve spolupráci s odborem kancelář
hejtmana KrÚ JMK

Datum konání:

Pondělí 30. 11. 2015

Místo konání:

sportovní hokejová hala Úvoz

Závodní kancelář:

sportovní hokejová hala Úvoz

Porady, losování:

sportovní hokejová hala Úvoz

Počet účastníků:
Protesty:

není omezen
Protesty mohou podávat pouze trenéři nebo vedoucí družstev ihned po
dojetí příslušného závodu hlavnímu rozhodčímu na ledě. K protestu se
musí přihlásit. Stanovisko hl. rozhodčího je okamžité, nevratné a není
možné se odvolat.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Předpis:

Závodí se podle pravidel ISU 2012 pro short track a ustanovení
tohoto rozpisu.

Statut:

soutěž rychlobruslení – nominační kolo pro Hry VII. ZODM ČR 2015

Činovníci:

Časomíra:
Věkové kategorie:
Tratě:
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Ředitel závodu:
Sportovní ředitel
Hlavní rozhodčí:
Závodní kancelář:
Zdravotní služba:

Mgr. Zdeněk Jadvidžák
PhDr. Petr Trávníček
Ing. Luděk Šír
Zdeněk Beneš
Jan Novotný

Měření časů bude provedeno plně automatickým systémem ChampionChip.
mladší žákyně a žáci nar. 2003 a mladší
starší žákyně a žáci nar. 2001 - 2002
Jednotlivci

111m (1 kolo) – super sprint
- 333m (3 kola)
- 500m (4,5 kol)
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Systém soutěže:

Jednotlivci
111m, 333m a 500m, rozjížďky
(počet bude určen před závody) , semifinále a finále E, D, C, B, A

Přihlášky:

a) on-line formulář na www.championchip.cz od 20.10.2015
(uzávěrka přihlášek - 27.11.2015).
Pozdější přihlášení možné jen v závodní kanceláři před závodem.
b) osobně, v kanceláři závodu, v den závodu od 8:30 do 9:00
hodin.
Po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba, kterou zajistí
pořadatel

Zdravotní zajištění:

Každý závodník při vstupu na led musí mít vhodné sportovní
oblečení, brusle, rukavice a přilbu. Bruslaři mohou závodit
s cyklistickou nebo hokejovou přilbou běžné výroby. Bruslaři mohou závodit na libovolných
bruslích, chlapci i dívky na kanadách nebo krasobruslích. Je zakázáno závodit na rychlobruslích pro
dlouhou nebo krátkou dráhu.

10:30

Start závodů na 500 m
postup z rozjížděk do finále dle počtu přihlášených závodníků
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
Přestávka 5 min
mladší žákyně
finále E,D,C,B,A
mladší žáci
finále E,D,C,B,A
starší žákyně
finále E,D,C,B,A
starší žáci
finále E,D,C,B,A

11:00
11:15

úprava ledu/přestávka 10 minut
Start závodů na 3 kola
postup z rozjížděk do finále dle počtu přihlášených závodníků
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
Přestávka 5 min
mladší žákyně
finále E,D,C,B,A
mladší žáci
finále E,D,C,B,A
starší žákyně
finále E,D,C,B,A
starší žáci
finále E,D,C,B,A

Tech. ustanovení:

Hodnocení:

Pro závody bude použit oficiální program pro Short track závody
ISU, který rozlosovává a vyhodnocuje výsledky automaticky.
Každý bruslař obdrží pomocné body za umístění v rozjížďkách,
SF a finálové body za umístění ve finále v jednotlivých disciplínách. Vítězem každé tratě se stává
bruslař s nejvyšším počtem finálových bodů. Jako reprezentant Jihomoravského kraje bude
nominován závodník s nejlepším součtem bodů, který vznikne po součtu výsledků za
umístěním na každé trati. Nominováni budou dva závodnici a dvě závodnice v každé
kategorii. Další závodníci budou dle výsledků vedeni jako náhradníci.
Vyhlášení:
Ceny:
Upozornění:

Každá z vypsaných tratí v uvedených věkových kategoriích bude oceněna
zvlášť.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobné ceny.
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezajišťuje zvláštní
jednorázové pojištění závodníků pro tuto akci. Případné pojistné události musí
být uplatněny na vysílající škole.

12:00
12:15

Konec závodů
Vyhlášení výsledků

Důležité kontakty:

www.championchip.cz
Zdeněk Jadvidžák 737 302 777 jadva@jaroska.cz

Bezprostředně po ukončení závodu proběhne fotografování a zápis
podkladů – dat nominovaných reprezentantů.

Program:
DAT UM : 30. 11. 2015
8:30 – 8:45
8:45 – 9:15
9:20
9:30

10:20

Schůzka trenérů
Trénink – rozbruslení
úprava ledu
Start závodů 1 kolo
postup z rozjížděk do finále dle počtu přihlášených závodníků
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
Přestávka 5 min
mladší žákyně
finále E,D,C,B,A
mladší žáci
finále E,D,C,B,A
starší žákyně
finále E,D,C,B,A
starší žáci
finále E,D,C,B,A

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

úprava ledu / přestávka – 10 min
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