Zápis ze schůze ŘV ML 10.1.2012
Přítomni:
Omluven:

Černý R., Hobza J. a Vranka P.
Ludvík M.

-

řešení trestu Formana Jiřího HC Jakubov, jmenovaný hráč dostal osobní trest 10 min. V letošní
sezóně byl potrestán (zákazem startu na 1 utkání) pouze jeden trest na 10 min. a to za urážku
rozhodčích. Po obvolání tří nezávislých svědků, kteří byli přítomni na utkání HC Jakubov – Rafani,
ŘV zrušil STOP na 1 utkání hráči Formanovi, jelikož trest nebyl udělen za urážku rozhodčích.

-

řešení zápasu HC Vlci Boskovštejn – HC Kobry, které bylo ukončeno před vypršením hrací doby
pro šarvátku na ledové ploše. Po vyslechnutí rozhodčího zápasu Oldřicha Válka a s přihlédnutím
k okolnostem, že HC Vlci je nové mužstvo v postatě ve zkušební době se uděluje HC Vlkům
Boskovštejn podmínka na vyloučení z ML MB a pokuta 400,- Kč. Pokud se bude opakovat něco
podobného budou po rozhodnutí ŘV a SV ML vyloučeni z ML MB.

Řešení odkládání a výměny utkání ML :
-

Upozorňujeme mužstva, která již využila možnosti odložení zápasu, že již tuto možnost v letošní
sezoně mít nebudou (každé mužstvo může zažádat pouze 1x za sezonu o odložení utkání)….. jsou
to tato mužstva:
Hellfisch, HC Bílkov, Sokol Hrotovice, Ice Team, Inex, HC Bowling a nově Dědice.

-

Pro odkládání zápasů stále platí, že žádost o odložení utkání musí být podána minimálně 5 dnů
před termínem zápasu, (uvědomit soupeře) a odklad lze uplatnit pouze 1x za sezónu.

-

Při požadované výměně utkání v týdnu žadatel zajistí vše a musí mít souhlas všech účastníků:
informuje soupeře, informuje požadovanou dvojici o výměně, informuje vedoucího ZS, který provede
změnu v RL (rozhodčí zůstávají)…to vše opět min. 5 dnů před termínem utkání (toho termínově
dřívějšího)

V PŘÍPADĚ NUTNÉ, NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY V ROZPISE LEDU (z důvodu HC, žáků , mužstev
ML….) V UTKÁNÍCH ML si p.o. ZIKOS vyhrazuje právo provést změny v utkáních ML min. 5 dnů
před termínem utkání a to BEZ NUTNOSTI PODÁNÍ INFORMORMACE O TÉTO ZMĚNĚ VEDOUCÍM
MUŽSTEV, kterých se tato změna týká.
VEDOUCÍ MUŽSTEV NESOU ODPOVĚDNOST ZA SLEDOVÁNÍ ROZPISU LEDU.
Upozornění na změny v RL jsou vždy vyznačeny na webu ZS

PLAY – OFF:
-

Zápasy Play- off budou vzhledem k zajištění regulérnosti a možnosti max. počtu hráčů na tato utkání
a v neposlední řadě s ohledem na zájem diváků sehrány v atraktivních víkendových termínech a
tudíž nebudou odkládány.
Závažné, nepředvídatelné situace vedoucí k nesehrání utkání Play-off bude řešit ŘV a to na
základě písemné žádosti mužstva s popisem důvodů vedoucích k nesehrání utkání Play-off !!!

OSTATNÍ:
-

NEVYHOVUJÍCÍ TERMÍNY: V příloze e-mailu zasíláme ještě jednou formulář na rozmístění termínů
zápasů ML, který se rozesílal na začátku sezóny. Do tohoto formuláře vypište termíny, které se vám
nehodí ( fotbalové zápasy, plesy, zábavy atd.)
Formulář poslat zpět na e-mail nejpozději do 19.1.2012. Na žádosti předložené po tomto termínu
nebude brán zřetel.

-

PLATBY ML: ŘV byl upozorněn provozovatelem ZS p.o. ZIKOS na narůstající problémy
s opožděnou platbou za utkání ML. ZIKOS mužstvům ML umožnil platbu za uplynulý měsíc a
pokud mužstva nehradí ve stanovených termínech, dochází až k dvouměsíční opožděné platbě.
Za utkání v předešlém měsíci je dohodnuta platba nejpozději do 5. dne následujícího měsíce
(bude tolerováno do poloviny měsíce) hotově a do 14 dnů fakturačně. Mužstvům, která neuhradí
ledy do poloviny měsíce neumožní ZIKOS odehrání následujících utkání, až do uhrazení celé
dlužné částky !!!
Toto opatření vchází v platnost od 1.2.2012 !!!
V případě hromadného porušování tohoto nového opatření hrozí ze strany p.o. ZIKOS přechod
na úhradu od mužstev v hotovosti za každé odehrané utkání a to v den utkání.
ŘV ML.

