
Zápis Ligové Rady Š.L.A.H. DVOŘÁK CUP 2014-2015
Datum 13.02.015 Hodina 18:00 Místo Segafredo Klatovy Číslo zápisu 06/04/026

Účastníci název Zástupci jméno Podpis Ostatní

Správce Š.L.A.H. L. Hosnedl / /

Zástupce rozhodčích / /

Týmy

HC AUTOKEMPF T. Janda / /

AHC VAČICE M. Hlaváč, Z. Reitmajer / /

HC TANGO M. Procházka, V. Horejš / /

HC POBĚŽOVICE M. Klíma, O. Lincmajer / /

HC TOMAHAWKS P. Pelíšek / /

HC VIZI AUTO P. Vizinger / /

HC ČÁPI / omluveno

HC KINETIC / omluveno

HC 2009 NÝRSKO / omluveno

Program Ligové Rady :

Správce Š.L.A.H. Týmy

1. rozpis zápasů 3.kolo

2. nedohrávání zápasů ve stanovené době

3. zápisy o utkání-prohřešky

4. V.H. Š.L.A.H. - nominace, utkání

5. soupisky týmů-nový hráči

Zápis Ligové Rady :

1. Z důvodu chybného zápisu v rozpisu ledů zimního stadionu Klatovy došlo ke změnám utkání

• sobota  14.02.015 – zápas č. 73 přesunut na pondělí 16.02.015

• pondělí 16.02.015 – zápas č. 93 zrušen nahrazen zápasem č. 73

2. Pro urychlení průběhu zápasů se od třetí části změní

• při zápasech které na sebe budou navazovat bude desetiminutová přestávka

• mezi třetinami kdy nebude probíhat úprava ledu nebude žádná přestávka pouze dojde k přesunutí gólmanů. 

• na zimním stadionu byla namontována časová jednotka, která bude ukazovat reálný čas a lze tak vidět kolik zbývá do 
uplynutí stanoveného času pro zápas  ( 1h30min. ).

• Ligová Rada se shodla na urychlení aktivit hráčů v zápase a tak vedoucí mají za úkol dbát na to aby nedocházelo k  
nežádoucím prostojům.

3. Týmy byli seznámeny se zjištěnými nedostatky v zápisech o utkání a byli přiděleny trestné body a pokuty

• HC AUTOKEMPF – 300,-

• HC 2009 NÝRSKO – 100,-

• HC POBĚŽOVICE – 100,-

• HC KINETIC – 1100,-

• HC TANGO – 100,-

• HC VIZI AUTO – 1 tr. Bod

• V zápase č. 68 nebyl na soupisce zapsán hráč s č. 77 který fyzicky nastoupil do zápasu a podílel se na vstřelení gólu. 
Ligová Rada se rozhodla hlasováním 6:0. - vstřelený gól a asistence neplatí, výsledek se mění na 10:2 a tým HC 
TANGO zaplatí 100,- kč pokutu.

• V zápase č. 59 byl udělen trest ve hře, který po dohodě s kapitánem druhého týmu nebyl aplikován hráči HC KINETIC 
Jonáš Jan za vhození hole do diváckého sektoru. Ligová Rada se rozhodla hlasováním 6:0 potrestat tým za tento 
prohřešek buď pětinásobným stopem do následných zápasů a nebo pokutou 1000,- kč.

4. Vladislav Horejš byl zvolen jako trenér V.H. Š.L.A.H. a byl vyzván k nominaci hráčů do V.H Š.L.A.H.

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


