Zápis ze schůze ŘV a SV 6. 12. 2012
Přítomni za ŘV: Lubomír Pokorný, Zbyněk Pokorný
Přítomni za SV: Radek Černý, Michal Drexler, Karel Chromý
Schůze byla svolána z důvodu námitky mužstva HC Inex, podané po zápase s mužstvem HC Vlci
Boskovštejn, za které nastoupil hráč č. 88 – Ferenčík Stanislav. Podle mužstva HC Inex se jedná o
neoprávněný start tohoto hráče a podalo podnět k prošetření ŘV.
 Hráč Ferenčík Stanislav má v městské lize platnou registrační kartu, číslo 880309. Před
vstupem do Městské ligy Moravské Budějovice, nastupoval v registrované soutěži ČSLH –
Znovín lize za mužstvo SK Výrovice. Dle pokynů od ŘV v tomto mužstvu ukončil svoji činnost a
řádně se odhlásil předtím, než nastoupil k prvnímu utkání městské ligy.
 Celý tento incident vznikl především kvůli absenci aktuální verze pravidel. Kompletní pravidla
nebyla dostupná k nahlédnutí ani v posledních sezónách. Existovala pouze verze sepsaná
během první sezóny ML a veškeré úpravy byly vedeny pouze v zápisech ze schůzí. Mužstva se
tak s kompletními pravidly nemohla jednoduše seznámit. Již několik sezón bylo zvykem, že se
řada pravidel ML „tradovala“ pouze ústně. Tohoto nedostatku jsme si vědomi a již pracujeme
na písemné verzi pravidel. Do konce kalendářního roku ji ve spolupráci se SV dokončíme a
zveřejníme na webu a na stadionu.

Ještě zpět k problematice nových hráčů. Vzhledem k zavedení nového pravidla, které umožňuje
registraci dvou nových hráčů kdykoliv během sezóny, a vzhledem k tomu, že se nám ani po několika
pokusech nikde na webu ani přímo na ZS nepodařilo dohledat žádná písemná pravidla, provádíme po
společné dohodě od začátku sezóny registrace nových hráčů pod podmínkou, že už se od nástupu do
prvního zápasu v ML nebude účastnit žádné registrované soutěže. Takto jsme toto pravidlo
uplatňovali u všech registrací od začátku sezóny a nebudeme ho teď v průběhu nijak měnit.
Po zápase HC Inex – HC Vlci Boskovštejn se nám podařilo získat vyjádření od pana Vranky. Spolu
s ním nám zaslal také první verzi pravidel z úvodní sezóny z roku 2006. V předchozích sezónách
platilo, že pokud hráč nastoupil do jakékoliv registrované soutěže, už nesmí hrát v dané sezóně v ML.
Jak je uvedeno výše, nebudeme už teď v průběhu sezóny nic měnit. Ať už tomu bylo jakkoliv, tak dle
našeho názoru není hlavním problémem ML to, že jsme v listopadu registrovali jednoho nebo dva
hráče ze Znojma. Hlavním problémem je, že nemůžeme nijak zamezit zápis hráčů z registrovaných
soutěží obecně. Především pak na začátku sezóny, kdy proudí do ligy nejvíce nových hráčů. V letošní
sezóně tvořili hráči z registrovaných soutěží možná i celou polovinu ze všech 50-ti nově
registrovaných.
A to bude druhým cílem pro ŘV a SV. Do konce sezóny musíme připravit návrhy, jak by mohla liga
vypadat v příští sezóně. Na závěrečné schůzi bude tento problém hlavním tématem diskuze. Záleží na
vás - samotných hráčích a vedoucích týmů, abyste si rozhodli, jakým směrem chcete, aby se liga dále
ubírala. Uděláme maximum pro to, aby bylo vašemu přání vyhověno.
ŘV a SV Městské ligy Moravské Budějovice

