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1. Základní informace 

▪ Místo konání: Zimní stadion Moravské Budějovice 

▪ Internetové stránky: www.mestska-liga.cz 

▪ E – mail: mestskaliga@seznam.cz 

1.1 Řídící orgány 

▪ Řídícím orgánem Městské ligy jsou vedoucí zúčastněných mužstev. 

▪ Pro organizování soutěže si vedoucí volí řídící výbor  

▪ Pro závažnější rozhodování během sezóny je volen smírčí výbor  

 
1.2 Řídící výbor 

 

Karel Chromý st. 

Tel: 739 343 306 

Tel: 602 244 068 

Email: mestskaliga@seznam.cz 

 

Karel Chromý ml. 

Tel: 739 343 308 

Email: mestskaliga@seznam.cz 

 

1.3 Smírčí výbor 

 

Členové 

Michal Drexler  724 665 070 

Radek Černý  777 116 584 

Miroslava Bendová  724 707 586 
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1.4 Činnost řídícího a smírčího výboru 

1.4.1 Činnost řídícího výboru 

▪ Svolává schůze vedoucích mužstev. 

▪ Připravuje a aktualizuje soupisky mužstev. 

▪ Vyřizuje registrační karty v případě registrace nebo přestupu hráčů. 

▪ Připravuje rozpisy zápasů na jednotlivá kola. 

▪ Přiděluje k jednotlivým zápasům rozhodčí a časoměřiče. 

▪ Zajišťuje případné změny v rozpisu zápasů. 

▪ Ukládá pokuty a dodatečné tresty za porušování pravidel. 

▪ Aktualizuje údaje na webu ML.  

 

1.4.2 Odměna řídícímu výboru 

▪ Karel Chromý st. – 3300 Kč (organizace ML, řízení rozhodčích ML, telefon + 

internet). 

▪ Karel Chromý ml. – 3300 Kč (organizace ML, účetnictví mužstev ML, 

účetnictví rozhodčích ML). 

▪ Celková výše odměny ŘV 6600 Kč/měsíc. 

▪ Tato odměna bude vyplácena v měsících září až březen a bude vyplácena 

z vkladu mužstev. 

 

1.4.3. Činnost smírčího výboru 

▪ Členy smírčího výboru navrhuje ŘV, voleni jsou vedoucími mužstev. 

▪ Smírčí výbor je svoláván řídícím výborem na popud vedoucího mužstva, při 
nesouhlasu s rozhodnutím ŘV. 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Přihláška mužstva do sezóny 

▪ Před zahájením každé sezóny jsou všechna mužstva z předešlého ročníku 
oslovena ŘV a vyzvána k zaslání přihlášky do ročníku nového. 

▪ Každé nové mužstvo musí složit jednorázový poplatek 1500 Kč do pokladny 
ML. 

1.5.1 Vklad do sezóny 

▪ Před prvním zápasem musí mít mužstvo bezpodmínečně uhrazen počáteční 
vklad do sezóny, který bude stanoven podle počtu plánovaných utkání v dané 
sezóně. 

▪ Vklad je použit pro vyplácení odměn pro rozhodčí, časoměřiče a ŘV. Zároveň 
jsou z něj strhávány pokuty za porušování pravidel. 

▪ Kdo vklad včas neuhradí, nebude připuštěn do nové sezóny. 

▪ Dojde-li během sezóny k vyčerpání této částky, musí být ihned doplacen nový 
vklad. Pokud k uhrazení nedojde, nebude mužstvo připuštěno k dalšímu 
zápasu a utkání se bude kontumovat 5:0 ve prospěch soupeře. 

▪ Nevyčerpané peníze na konci sezóny budou automaticky převedeny do 
vkladu do příští sezóny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Týmy hrající městskou ligu 

 

 

 

 

 

 

Butchers Třebíč 

HC Častohostice 

HC Lukáš 

HC Bowling 

HC Rams 

HC Ctidružice 

HC Vlci Boskovštejn 

Westige Stařeč 

HC Medvědi 

HC Jaroměřice n. R. 

Storks Výčapy 

  



 

 

 

 

 

 

HC Orlí Křídla 

HC Blížkovice Stars 

Ice Team 

HC Šebkovice 

HC Valaši 

HC Nové Syrovice 

Motáci Třebětice 

HC Litohoř 

HC Sokol Lesonice 

HC Rafani 

HC Vranín 

 

  



 

 

 

 

 

 

SK Vícenice „A“ 

HC Krokodýli 

Lukovští Draci 

HC Římov 

HC Tornádo 

HC Budíškovice 

Kohouti Vesce 

SK Vícenice „B“ 

HC Panteři 

Luňáci Dědice 

HC Výrovice 

 

 


