
Zápis Ligové Rady Š.L.A.H. DVOŘÁK CUP 2014-2015
Datum 27.11.014 Hodina 19:00 Místo Van Gogh Číslo zápisu 06/003/025

Účastníci název Zástupci jméno Podpis Ostatní

Správce Š.L.A.H. L. Hosnedl / /

Zástupce rozhodčích A. Peksa / /

Týmy

HC TOMAHAWKS P.  Pelíšek / /

AHC VAČICE M. Hlaváč / /

HC AUTOKEMPF T. Janda / /

HC KINETIC J. Rubáš, V. Cvachovec / /

HC VIZI AUTO P. Vizinger / /

HC TANGO M. Procházka / /

HC POBĚŽOVICE O. Lincmajer / /

HC 2009 NÝRSKO H. Dyk / /

HC ČÁPI A. Peksa / /

Program Ligové Rady :
Správce Š.L.A.H. Týmy

1. zápisy o utkání-prohřešky HC KINETIC - protest proti přesouvání zápasů

2. tresty-zpřísnění,posuzování hry u mantinelu Rozhodčí - nevhodné chování hráčů a funkcionářů 

3. záměna zápasů

4. soupisky týmů

5. VH Š.L.A.H.-tým vybraných hráčů Š.L.A.H.

6. ostatní-konec utkání,sportline kamera

Zápis Ligové Rady :
1. Týmy byli seznámeny se zjištěnými nedostatky v zápisech o utkání a byli přiděleny trestné body a pokuty

    ( Nově bylo obeznámeno, že za malé prohřešky se budou udělovat trestné body,pokud jich tým bude mít na kontě 3 dostává

      pokutu 100,- kč a body se tím ruší.

     HC KINETIC 100,- 

     HC 2009 NÝRSKO – 100,- + 2 TR. body

     HC ČÁPI 100,- + 1TR. Bod

     HC AUTOKEMPF 100,- + 2 TR. Body

2. Bylo hlasováno o změně výše trestů za OK trest a TH trest. Hlasováno 7x ano 0x ne. Nově zní takto

    OK trest – Dva zápasy stop, zbytek se ruší

    TH trest – Pět zápasů stop, zbytek se ruší

    Vedoucí byli zástupcem rozhodčích seznámeni s vulgaritou a sílící agresivitou hráčů. Bylo doporučeno udělovat  

    nekompromisní  vyšší tresty

3. Záměna zápasů v rámci hraného kola se dle hlasování 8x ano 1x ne, umožňuje.

    V rámci poskytování ledů zimním stadionem Klatovy týmům hrající Š.L.A.H. může docházet k záměně zápasů v hraném 

    kole.

4. Do soupisek se mohou doplnit všichni hráči kteří byli navrženi vedoucími týmů do druhé části na této Ligové Radě.

5. Správce Š.L.A.H. byl pověřen aby provedl kroky k uskutečnění výběru hráčů Š.L.A.H. a připravil podklady pro realizaci utkání

   mezi výběrem a pozvaným týmem. 

6. Ukončení utkání dojde vždy ve stanovenou dobu dle pronajatého času bez ohledu na další následný rozpis ledu. Pokud 

  dojde ke zdržení z předchozího rozpisu mělo by se o stejný čas utkání nastavit.

  Záběry sportline kamery slouží pouze k potřebě správce Š.L.A.H. popřípadě k účelům potřebné pro Ligovou Rada


