SPORTOVNĚ

TECHNICKÁ

KOMISE

ZÁPIS č. 01
1. Složení STK a rozdělení soutěží pro sezónu 2022/23
Milan Hušek
Patrik Moučka
Bohuslav Souček -

předseda
člen
člen

-

KLM, RLJ
2., 3. a 4. třída
LSŽ „A“ – sk. 5, LSŽ „B“ – sk. 17, LMŽ „B“ – sk. 15

2. Program zasedání STK v sezóně 2022/23
Předmět jednotlivých zasedání STK:
• protokolární schválení utkání příslušných hracích kol v jednotlivých soutěžích,
odsouhlasení konečných tabulek po 1. části soutěží, rozlosování 2. částí a play off,
• zjištění skutečností u nesehraných nebo nedohraných utkání, projednání a vydání
rozhodnutí STK,
• kontrola Zápisů o utkání a zjištění případných nedostatků v nich,
• evidence a odsouhlasování/zamítnutí změn termínů či časů oproti RS,
• podávání podnětů DK a KR k dalšímu šetření a vydání rozhodnutí, popř. k uplatnění
sankcí při zjištění pochybení a porušení řádů a Rozpisu soutěží,
• evidence uložených větších trestů v kategoriích M, D a Ž,
• evidence počtu diváků na utkáních KLM,
• dozor nad celkovým průběhem soutěžního ročníku,
• odsouhlasení konečných tabulek v jednotlivých soutěžích, potvrzení krajských
přeborníků,
• aktualizace webových stránek a zveřejňování všech evidencí, statistik, rozhodnutí,
sdělení a dalších informací k soutěžnímu ročníku,
• konečné zpracování všech sledovaných souborů a statistik, rozeslání klubům dle
jednotlivých soutěží za sezónu 2022/23,
3. Termíny a pracovní náplň zasedání STK v sezóně 2022/23
Sportovně technická komise KSLH v Pardubicích bude své úkoly plnit převážně
v distančním režimu, což umožňuje elektronické zpracovávání zápisů o utkání všech
soutěží. V kompletním složení bude zasedat dle potřeby, vyvolané průběhem soutěží na
základě elektronické pozvánky, zpravidla ve čtvrtek od 10:00 hod. v Pardubicích. Průběžně
bude každý člen zpracovávat kompletní agendu jím řízených soutěží doma.
4. Změny termínů utkání oproti RS a další informace o utkáních
Před zahájením i v dosavadním průběhu sezóny byly v Systému zápasů a v elektronické
verzi RS 2022/23 předsedou STK průběžně odsouhlasovány dohody mezi kluby o změnách
termínů, oproti rozlosování. „Systém zápasů“ firmy eSports vede u každého utkání
„Protokol“ všech zásahů do každého utkání s uvedením data a hodiny, předmětu zásahu a
jména osoby, které jej provedla. Obsahem jednání STK, ani zprávy ze zasedání STK
nebudou odsouhlasené změny termínů, časů a pořadatelství, šlo by o duplicitu
s informacemi v Systému zápasů.
5. Schválená utkání
a)

Regionální liga juniorů, sk. 7-8
E1008

b)

Liga starších žáků A, sk. 5
E8001 až E8006
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c)
d)

Liga starších žáků B, sk. 17
E7001, E7002, E7004 až E7008

E7003 se hraje 22.9.22

Liga mladších žáků B, sk. 15
E5001, E5002, E5004, E5005,
E5007, E5008, E5010 až E5012

E5003 a E5009 – zrušeno (viz odst.6.2.)
E5006 – 6.10.

6. Zjištěné nedostatky, vydaná rozhodnutí, informace
6.1.

Dne 20.9.2022 oznámil zástupce HC Opočno odhlášení ze soutěže a spojení s klubem
TJ Spartak Nové Město n. M. V upraveném rozlosování v Systému zápasů došlo
k výměně obou účastníků oproti původnímu rozlosování při zachování termínů. Utkání
HC Opočno budou zkontumována, aby všechny týmy v soutěži měly stejný počet
utkání, neboť se jedná o postupovou soutěž dvou skupin 7 (Královéhradecká) a 8
(Pardubická). Tento postup byl konzultován s Pavlem Smažilem a je v souladu s čl. 413
SDŘ.
STK předala k dořešení DK s odkazem na RS 2022/23, Přílohu č. 4, kód 1 b) –
po rozlosování soutěže.

6.2.

Dne 22.9.2022 oznámil zástupce HC Slovan Moravská Třebová odhlášení týmu B ze
soutěže Liga mladších žáků „B“. Vzhledem k oznámení až v průběhu rozehrané soutěže
nelze provést nové rozlosování, to v návaznosti na obsazenost stadionů a další
souvislosti. V platnosti zůstává původní rozlosování s tím, že soupeři družstva HC
Slovan Mor. Třebová B budou mít v příslušných termínech volno.
STK předala k dořešení DK s odkazem na RS 2022/23, Přílohu č. 4, kód 1 c) –
v průběhu soutěže.

6.3.

V soutěži 4. tříd bude v Systému zápasů upraven časový sled utkání v turnaji o čtyřech
účastnících tak, aby se hrála souběžně dvě utkání souběžně. Tím dojde ke zkrácení
času turnaje a bude využita celá ledová plocha.

Zapsal: 22.9.2022, Milan Hušek, předseda STK
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