
Zápis ze závěrečné schůze vedoucích mužstev ML 29.3.2013 

Přítomno 31 zástupců mužstev. Na závěrečnou schůzi se nedostavili zástupci mužstev Sokol Opatov, 

HC Sokol Lesonice, HC Šebkovice, HC Veteráni Bílkov, HC Červený Hrádek, Zlobři Myslibořice, HC 

Valaši. 

 Mužstvo Storks Výčapy požádalo o přehodnocení rozhodnutí ŘV a SV o doživotním vyloučení 

hráče Kuchera Nazar. Po opětovném vyslechnutí argumentů mužstva Storks Výčapy, soupeře 

(Hellfish Třebíč) i rozhodčích, bylo odhlasováno, že bude zákaz platit i v následující sezóně, po 

jejímž ukončení se bude o vyloučení znovu jednat. Pro podmínečné zrušení trestu hlasovalo 5 

zástupců. 

 

 

 Byly upřesněny tresty pro mužstva, která měla v letošní sezóně nepovolené hráče (HC 

Častohostice, Sokol Opatov). Do úvodní schůze musí uhradit peněžní pokutu 5000 Kč. Provinilí 

hráči, byli potrestáni doživotním zákazem startu v ML. Konkrétně se jedná o tyto hráče: 

 

 Wittlich Otakar, Koza Robin, Šána Jakub, Urbánek Zdeněk, Klimeš Radim, Klimeš Richard, 

Kružík Jaroslav. 

 

 

 Veškeré ledy za uplynulou sezónu musí být uhrazeny do 15. 4. 2013. Kdo neuhradí, nebude mu 

umožněn start v příští sezóně. Z důvodu opožděných plateb, bude od příští sezóny zavedena 

povinnost uhradit platbu do 15. dne následujícího měsíce. Mužstva, která tak neučiní, obdrží 

pokutu 200 Kč. Po neuhrazení do konce měsíce, nebude mužstvu umožněno nastoupit k zápasu. 

 

 Dále byly předneseny návrhy na změnu herního systému, avšak zatím nebyl projeven zájem o 

jeho změnu. Pro změnu stávajícího systému hlasovalo 10 zástupců mužstev.  

 

 

 

 Hlavním bodem závěrečné schůze bylo stanovit omezení hráčů dříve působících v některé ze 

soutěží vedených pod ČSLH. Po dlouhé diskuzi, bylo navrženo pravidlo, že budou mužstva ML 

omezena následujícím způsobem: 

 

 V každém mužstvu první ligy smí působit maximálně 5 registrovaných hráčů 

 V každém mužstvu druhé ligy smí působit maximálně 3 registrovaní hráči 

 Již registrovaní hráči z minulých sezón se do limitu započítávají, avšak jejich současný stav 

zůstává zachován. 

 Po vyčerpání tohoto limitu, již nebude mužstvu povolena registrace žádného nového 

registrovaného hráče. 



 Mužstva, která momentálně nemají tento limit vyčerpána, mohou zapsat nové 

registrované hráče. Pokud z mužstva s vyčerpaným limitem některý z registrovaných hráčů 

odejde, může si mužstvo doplnit registrované hráče pouze z hráčů již registrovaných v ML 

(opět už nesmí registrovat žádného nového). 

Případné detaily k tomuto pravidlu budou upřesněny na úvodní schůzi. 

Od příští sezóny bude obnoveno pravidlo, že hráč ML nesmí v dané sezóně působit v žádné 

registrované soutěž ČSLH. Registrace a přestupy hráčů během sezóny, budou umožněny pouze 

v přestupovém období (prosinec). 

 

Všem mužstvům děkujeme za účast v 7. ročníku. 

 

  

 

 


