Český hokej (Český svaz ledního hokeje, z.s.)
Okresní výkonný výbor Blansko (OVV ČSLH Blansko)

web: www.hokej-bk.cz

e-mail: hokej-bk@seznam.cz

Zápis z předsezonního aktivu
V úterý 30. 9. 2020 v 18:00 hodin se v prostorách ZS Blansko konal předsezónní aktiv klubů.
Aktivu se zúčastnili:
za OVV ČSLH Blansko:
Petr Zukal - předseda OVV ČSLH Blansko
František Kitner - předseda komise rozhodčích, člen OVV ČSLH Blansko
Karel Hájek – předseda sportovně-technické komise, člen OVV ČSLH Blansko
David Scheiner – předseda disciplinární komise, člen OVV ČSLH Blansko
Patrik Ševčík - sekretář, správce webu
za kluby ledního hokeje:
p. Blažek – TJ Sokol Černá Hora
p. Kuběna – TJ Rájec – Jestřebí
p. Horák – Rytíři Blansko
p. Štefan – TJ Tatran Hrušky
p. Skalník – HC Veverská Bítýška
p. Kozel – TJ Sokol Březina
p. Kožený – Spartak Adamov, z.s.
1.

Oddíly odevzdaly vyplněnou přihlášku do soutěže.

2.
3.

Pro letošní ročník se do soutěže přihlásilo celkem 7 oddílů.
Proběhla diskuze na téma účasti v soutěží hráčů z vyšších lig a jednoznačně byl odhlasován
návrh, pro zákaz střídavých startů hráčů do 21 let.

3.

Proběhl výběr vkladů do soutěže – částka 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých). Vítěz
slušnosti platil pouze ½ startovného, tj. 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

4.

Proběhla diskuse na téma registračních průkazů a startu jednotlivých hráčů v utkání okresní
soutěže. Oddíly se hlasováním dohodli na následujícím:
• K utkání hráči nastupují na platné registrační průkazy (mohou být i starého typu, ale
s jasně vyznačeným oddílem, pod jehož hlavičkou mohou hráči v daném období startovat).
• Střídavé starty hráčů do 21 let jsou zakázány.

5.

Oddíly odehrají svoje utkání na zimním stadionu Blansko. Z kapacitních důvodů proběhne
zjištění možností na zimním stadionu v Boskovicích, kde by se mohl odehrát pravidelně
jeden zápas z každého kola. Proběhla diskuze o možnosti odehrát utkání na jiných
stadionech. Zástupci OVV se vyjádřili, že může být udělena výjimka odehrát zápas na jiném
stadionu (např. Boskovice, Vyškov). Tyto stadiony však musí splňovat podmínky a řády
stanovené soutěží. Oddíly se musí mezi sebou vzájemně domluvit, a s dostatečným
předstihem informovat OVV ČSLH Blansko a správce stadionu Blansko.

6.

Kluby si odhlasovaly následující systém soutěže:
- dvoukolově každý s každým (celkem dohromady 12 zápasů),
- náklady ledy a rozhodčí platí domácí oddíl.
Play-off:
První čtyři týmy tabulky sehrají semifinále play-off (1. vs 4. a 2. vs 3.) na dva hrané zápasy,
Klíč k postupu ze semifinále:
• dvě utkání – doma – venku, první utkání jako domácí výše postavený tým, hraje se pouze
na body bez ohledu na jakékoliv skóre. Pokud první utkání skončí remízou, utkání bude
bez prodloužení a bez samostatných nájezdů. V případě, že odvetný zápas skončí opětovně
remízou, budou následovat prodloužení 5 minut hrou 3 na 3, pokud se v prodloužení
nerozhodne, následují samostatné nájezdy po třech a pokud se nerozhodne tak dále
po 1 hráči (již může stejný hráč) do rozhodnutí. V případě že každé mužstvo zvítězí
jednou, tak je systém stejný, jako u nerozhodných výsledků.
• Finále sehrají postupující týmy ze semifinále, na jeden hraný zápas „o všechno,“ pokud
nastane nerozhodný výsledek, prodlužuje se 5 minut hrou 3 na 3, pokud se v prodloužení
nerozhodne, následují samostatné nájezdy po třech. Vítěz finále se stává celkovým
vítězem Okresního přeboru.
• Utkání o třetí místo sehrají na jeden hraný zápas o všechno týmy, které prohrály
v semifinále. V případě remízy prodloužení 3 na 3 + nájezdy.
• Týmy hrající o konečné pořadí (5. - 7. místo) budou hrát tyto zápasy systémem každý
s každým jednokolově a všichni začínají na 0 bodech.

V základní části v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době rozhodnou o
výsledku samostatné nájezdy (bez prodloužení). Na každé strany 3 nájezdy, případně
do rozhodnutí po jednom.
- Bodový systém: výhra v základní hrací době – 3 body, remíza 1 bod, výhra po
samostatných nájezdech +1 bod.
7.

Začátek soutěže byl stanoven na víkend 24. 10. - 25. 10. 2020.
- Naposledy se soutěž v roce 2019 hraje o víkendu 19. - 20. 12. 2020.
- Víkendy 26. - 27. 12. 2020 a 2.1. - 3.1. 2021 se nehraje, kluby mají volno.
- Poslední kolo základní části se bude hrát 23. - 24. 1. 2021.
- Následující víkend 30. - 31. 1. 2021 mají kluby volno. Toto volno je možno využít k
případným dohrávkám odložených utkání, atp.
- Play – off a zápasy o umístění začnou o víkendu 6. -7. 2. 2021.

8.

Odměny rozhodčím za řízení utkání jsou stanoveny dle platného oficiálního ceníku ČSLH,

dostupného na stránkách ČSLH. Pro okresní soutěže je stanovena odměna následovně:
Hlavní rozhodčí: 460,- Kč, čárový rozhodčí: 300,- Kč, časomíra, zapisovatel: 220,- Kč.
Cestovné se vyplácí sazba 5,-Kč/km.
9.

Počet rozhodčích na utkání je v kompetenci předsedy komise rozhodčích p. Kitnera, a kluby

jsou povinny rozhodnutí o obsazení utkání respektovat. Na utkání okresního přeboru musí být
přítomni v boxu časoměřiče alespoň 2 lidé.
10.

Rozlosování soutěže provede správce webu OVV ČSLH Blansko.
•

11.

TJ Tatran Hrušky požaduje v první polovině soutěže nastupovat jako hostující
mužstvo, z důvodů kolize termínů na stadionu ve Vyškově.

Výsledek bude domácí mužstvo hlásit hned po utkání sms na tel.: 724 982 483

a nejpozději první pracovní den po odehraném utkání zašle mailem ofocený zápis na mail:
sevcikpatrik@seznam.cz.

V Blansku 30. 9. 2020

