
Zápis z předsezónní schůzky Ligy neregistrovaných (2017/2018) 

Datum: 25.9.2017, Restaurace Na kovárně, Luže, 19:30 hod 

Účastníci: 

Vedení LN: Libor Hladík, Marcel Čmelík 

Zástupci oddílů: HC Jenišovice, HC Řepníky, HC Otradov, HC Ostrov, HC Zaječice, HC Štěpánov, HC 

Skulls Hlinsko, HC Radioaktivita Hostovice, HC Telecí, HC Chlumětín, HC Men in black 

Zástupce rozhodčích: -- 

Zástupce STK: Vladimír Menc, Jiří Budinský (zapisovatel) 

Omluveni: HC Ice Horses Pardubice, SK Jokerit Skuteč, HC Dynamo Rosice 

Neomluveni:  -- 

Projednávané body: 

1. Seznam účastníků Ligy neregistrovaných pro sezónu 2017/2018 

a. Účast v nové sezóně potvrdilo prozatím 12 mužstev. HC Zaječice a HC Dynamo Rosice 

se vyjádří do 30.9.2017. Je zde varianta, že oba účastníci budou či nebudou hrát příští 

ročník nebo se pro příští ročník spojí.  

b. Mužstvo HC Men in black se nového ročníku zúčastní pod novým názvem HC Tigers 

Pardubice 

c. Rozšíření ligy o nové účastníky zamítnuto. Případný nový zájemce i přes pozvání na 

předsezónní schůzku nedorazil. 

2. Herní model 

a. Odsouhlasen stejný herní model jako v loňské sezóně. V případě 12ti nebo 13ti 

účastníků se nebude hrát o konečné pořadí na 13-14.místě. Odsouhlasen herní čas 

3x20min s úpravou ledu i pro čtvrtfinále o mistra ligy. 

3. Startovné 

a. Odsouhlaseno startovné ve výši 500 Kč. Zaplatili v hotovosti Ostrov, Telecí, 

Jenišovice, Hostovice, Štěpánov a Chlumětín. Ostatní pošlou do 2.10. na účet, který 

sdělí Marcel Čmelík (mailem nebo SMS). 

4. Seznámení se stavem pokladny  

a. V hotovosti zaplaceno 300 Kč za tresty z loňské sezóny týmem Men in black. Zbylé 

dlužné za tresty pošlou Skulls (500 Kč) a Rosice (200 Kč) na účet, viz. 3a) 

b. Stav pokladny k 24.9. byl 24190 Kč, z toho 21000 Kč kauce týmů. 

5. Ostatní ujednání 

a. Tresty se převádějí do nové sezony. Odsouhlaseno nové pravidlo, které umožní hráči, 

možnost požádat STK po odpykání ½ trestu o změnu zbytku trestu v podmínku. Týká 

se pouze u vyšších trestů (STOP na 5 a více zápasů). S žádostí je spojen poplatek za 

projednání ve výši 500 Kč. STK si vyhrazuje možnost žádosti nevyhovět. 

b. Odsouhlasen způsob sestavení soupisek a případných přestupů 



- Před zahájením sezóny (do 2.10.2017) každé mužstvo odešle na mail 

cmelik@cmelik.cz soupisku. Soupiska může obsahovat maximálně 25 

hráčů. Vždy alespoň jeden hráč musí být  označen jako gólman (musí 

nastupovat na pozici gólmana). Na soupisku je možné dopisovat hráče do 

31.12.2017. (doporučuji všem, požádat o případné vymazání hráčů ze 

soupisek se kterými nepočítáte, neboť mazat ze soupisky od 3.10. není 

možné). Případné přestupy před sezónou jsou v kompetenci nového klubu 

a hráče.  

- Přestupy po uzávěrce (od 3.10.-31.12.2017) lze řešit pouze se souhlasem 

obou týmů a hráče.  

c. Schůze ukládá vedení ligy následující úkoly: 

- Domluvit do pravidel s rozhodčími jasnou cenu pro zápasy hrané 3x20min 

- Zveřejnit rozpis zápasů minimálně 14 dní před zápasem 

- Kontaktovat nového rozhodčího (Luboš Kunhart) a začlenit ho do 

nasazování 

- STK připraví seznam trestů převáděných do nové sezóny 

- Vytvořit diskusi na webu 

- Zaslat žádost na MÚ Skuteč o slevu za pronájem ledu 

d. Domluven způsob řízení zápasu, pokud se nenadále nedostaví rozhodčí – každý tým 

deleguje 1 rozhodčího (klidně z řad hráčů) a tito dva zápas odpískají. Vzhledem 

k časové náročnosti pronájmu ledů nemůžeme zápasy odkládat 

e. Současný zapisovatel Jirka Budinský bude mimo zápisů výsledků na web zasílat 

týdenní report do novin Chrudimska, kde je předdomluven prostor pro naše zprávy 

Ostatní pravidla zůstávají v platnosti. 

Do začátku sezóny budou tyto pravidla zapracovány do herního plánu a pravidel. 

 

Zapsal: Marcel Čmelík 

mailto:cmelik@cmelik.cz

