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Zápis ze schůzky ŘV 6.1.2011 

 

Přítomni:  

 Vranka, Černý, Hobza  
Omluveni: 

 Ludvík Marek 
 

Program:  
1. Vyhodnocení ML po základní části I. ligy 
2. Nástavba I.ligy (play-off, play-out + o 5.-8. místo) 
3. Stanovení počtu sestupujících z I. ligy a postupujících z II. ligy po vyloučení mužstva 

Lukáš A 
4. Předpokládaný konec V. ročníku 
5. Utkání výběrů ML 
6. Ostatní 

 

1. ŘV vyhodnotil průběh ML, i přes některé nedostatky a přestupky hodnotí vývoj kladně, 
ML se ubírá správným nastoleným směrem. Markantně ubylo vyšších trestů, rvaček a 
incidentů běžných v předcházejících sezonách.  Dále vyhodnotil I. ligu po základní části, 
stanovil dvojice pro čtvrtfinále  

2. ŘV se zabýval nástavbou I. ligy, stanovil organizační záležitosti a pravidla pro play-off, 
pro skupinu o 5.-8. místo a pro play-out o 9.-19. místo v I. lize. Rozhodl, že bude 
vyhlášen nejlepší střelec play-off. 

3. Vzhledem k vyloučení mužstva Lukáš A z ML stanovil ŘV počet sestupujících z I. ligy a 
počet postupujících z II. ligy takto: 

 Z I. ligy sestupují 2 mužstva 

 Z II. ligy postupují 3 mužstva 
4. Předpokládaný konec V. ročníku stanovil takto: 

 I. liga – druhé finále v 7. týdnu (do 20. 2. 2011) 
(zápasy play–off nelze odkládat, jelikož budou zařazovány do atraktivních termínů) 

 II. liga + popř. odložená utkání z I. ligy (mimo play-off) konec nejpozději v 9. týdnu 
(do 6. 3. 2011) 

5. Po ukončení V. ročníku ML ŘV zorganizuje z loňské sezony velmi kladně hodnocená 
utkání výběrů ML takto: 

 V jeden víkendový den výběr ML II. liga (Drexler Michal) 

 Druhý víkendový den výběr ML I.liga (Černý Radek) 

 Je možnost ještě výběr hráčů nad 35 let, ale to ještě uvidíme dle propojení 
s výběry z I. a II. ligy. Takže zatím s otazníkem. 

6. Ostatní:  

 Vedoucí mužstev přes kapitány zodpovídají za seznámení mužstva s pravidly a 
organizací play-off, skupiny o 5.-8. místo a play-out 

 Dále zodpovídají za zdárný průběh celé nástavby I. ligy max. informovaností a 
seznámením se s vydanými pravidly pro nástavbu 

 ŘV opětovně zdůrazňuje roli kapitána na ledě, že je jediný, kdo může diskutovat 
s rozhodčími při sporných situacích 

 Vedoucí ZS se pokusí na základě zájmu uspořádat turnaj mužstev nad 35 let ve 
volném březnovém víkendu po ukončení ML 

 Radek Černý podal informaci o nových zájemcích hrát ML a to HC Výčapy a 
N.Syrovice B. 

 V neposlední řadě ŘV apeluje na mužstva, aby vzhledem k nadcházející 
plesové sezoně, jarních prázdnin, fotbalovým přípravám, návštěv hor…..  
nejpozději do 20. ledna nahlásila nevyhovující termíny. Na pozdější hlášení 
již nebude brán zřetel!!! Již nyní jsou utkání stanovena na 2–3 týdny 
dopředu. 

Za ŘV ML Pavel Vranka 


