
Zápis ze schůze vedoucích mužstev ML 27.9.2012 

 Na schůzku se nedostavili zástupci mužstev Zlobři Myslibořice, Panteři, Kojetice 
a Sokol Opatov. 
 

 Všechna družstva z minulého ročníku potvrdila účast i v sezóně 2012/2013. Do 
I. ligy postupují Storks Výčapy a Ctidružice. Třetí postupující mužstvo Veteráni 
Bílkov projevilo zájem zůstat ve II. lize. Z první ligy sestupují do druhé HC 
Valaši, HC Rafani a Vranín. Jediným novým mužstvem letošního ročníku jsou 
Častohostice, které vstupují rovnou do 1. ligy místo Bílkova. Druhá liga je tedy 
rozšířena o jednoho účastníka. Počet zápasů ve druhé lize se tak navýší o 18 
(171 zápasů).  
 

 Začátek 7. ročníku (2012/2013) byl stanoven na pondělí 15.10.2012. 
 

 Nadpoloviční většinou hlasů byly stanoveny tyto změny v pravidlech: 
 

1. Po nerozhodném skóre následují samostatné nájezdy, které se budou 
provádět, dokud nerozhodnou o vítězi utkání. V minulých letech mohlo 
skončit utkání nerozhodně i po samostatných nájezdech. Vítěz si po 
nájezdech připočítá do celkové tabulky 2 body, poražený 1 bod. První 3 
nájezdy musí provést různí hráči, po třetím nájezdu už se mohou hráči 
opakovat. 

 

2. Série play-off I. ligy budou hrány na 2 vítězné zápasy. V minulých 
letech se sčítalo skóre a po vyšším vítězství prvního zápasu měl 
poražený malou šanci na postup. Cílem je zatraktivnění play-off I. ligy 
pro hráče i diváky. 

 

3. Každé mužstvo má nárok na registraci dvou nových hráčů kdykoliv 
během sezóny (i mimo přestupová období) za poplatek 50Kč za jednoho 
nového hráče. 

 

 Od letošního ročníku dochází také ke zdražení sazby za led. Ten je nyní o 100Kč 
dražší, takže hodina stojí 1900Kč. Zároveň ale došlo ke slevě poplatku za 
údržbu ledu mezi první a druhou třetinou z 200Kč na 100Kč. Tím se tedy zvedne 
cena zápasu pro jedno družstvo cca o 40Kč. 

 Po odchodu pana Vranky, byl zvolen nový člen smírčího výboru – pan Karel 
Chromý z mužstva HC Bowling. Současný smírčí výbor má tuto podobu: Michal 
Drexler, Karel Chromý a Radek Černý. 

 Na schůzi dále zaznělo: 

1. Startovné musí být uhrazeno do 1. zápasu 
2. Každé z mužstev má právo na 1 odklad zápasu za sezónu, musí tak dát na 

vědomí nejméně 5 dnů před utkáním, a to ŘV i soupeři. 
3. Mužstva musí dbát na obsazování trestné lavice, v případě neobsazení 

budou penalizovány pokutou 100 Kč (50Kč časomíra a 50Kč ML). 
 



 Vyúčtování z loňského ročníku a vklady do nového jsou k nahlédnutí na 
webu.  


