
  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 mimořádného aktivu zástupců oddílů a činovníků OVV 

V pátek 26. 11. 2021 v 17:00 hodin se v prostorách ZS Blansko konal mimořádní aktiv zástupců 
oddílů a činovníků OVV Blansko. 

Aktivu se zúčastnili: 

za OVV ČSLH Blansko: 

        Petr Zukal - předseda OVV ČSLH Blansko 
         František Kitner - předseda komise rozhodčích, 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. Bílý – HC Laviny 
                    p. Neužil – TJ Sokol Březina 
 

1. Proběhla diskuze k dalšímu fungování soutěže OP Blansko vzhledem k aktuálním nařízením 
Vlády ČR ohledně zhoršené epidemiologické situace způsobené nemocí Covid 19. 

2. Nezúčastněné kluby zaslali své stanovisko předsedovi OVV ČSLH Blansko Petru Zukalovi, 
který zúčastněné kluby s těmito stanovisky seznámil. 

3. Většinově bylo odsouhlaseno, že soutěž OP Blansko 21/22 bude nadále pokračovat ve 
standardním režimu a zároveň budou dodržována všechna platná nařízení Vlády ČR 
spojená s pandemií koronaviru. 

4. Mužstva zodpovídají za neporušení veškerých podmínek nástupu hráčů k utkání, zejména za 
dodržení bezinfekčnosti všech hráčů s ohledem k aktuálním nařízením. 

5. Pokud by došlo k přerušení utkání, nebo by nedošlo k jeho zahájení, chybou některého z 
klubů s ohledem na vládní opatření, tak tento klub nese veškerou zodpovědnost za náklady 
na toto utkání. 
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6. Pokud dojde k předem domluvenému odložení utkání, jsou kluby povinny tuto skutečnost 
sdělit správcům daného zimního stadionu. OVV ČSLH Blansko nenese v těchto případech 
žádnou zodpovědnost za případné naúčtované náklady ze strany správců zimních stadionů. 
Dále v těchto případech je nutné tuto skutečnost nahlásit předsedovi rozhodčích p. Kitnerovi 
kvůli delegaci rozhodčích na daný zápas. Pokud budou rozhodčí na utkání delegování a p. 
Kitner nebude obeznámen se zrušením utkání jsou kluby povinny následně vyplatit odměnu 
delegovaným rozhodčím. 

 

V Blansku    26. 11. 2021


