V E S N I C K Á

L I G A

VESNICKÁ LIGA, Ostrov n/Osl. 172 594 45,
Oblastní pracoviště, hostinec ALVAREZ, Ostrov nad Oslavou
www.vesnickaliga.cz
V Ostrově nad Oslavou 2. září 2017

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.1/2017-18
1.) První schůzky se zúčastnili zástupci přihlášených mužstev tj.: Světnov, Slavkovice, Přibyslav,
Ostrov, Znětínek, Rudolec, Veselíčko, Bohdalec, Škrdlovice, Vatín, Písečné, Řečice, Pavlov, N. Ves,
Olešná
2.) Do XVIII. ročníku Vesnické ligy se přihlásilo 14 mužstev.
3.) Byl odsouhlasen systém soutěže, tj.:
jednokolově každý s každým (rozlosování dle platných pravidel ledního hokeje). Do play of
postupují mužstva na 1. – 8. místě, které se bude hrát na dvě vítězná utkání. Pokud po základní hrací
době skončí utkání remízou, následují nájezdy. Ostatní týmy v nadstavbové části budou hrát dvojice
mezi sebou tj. 9 – 10, 11 – 12, 13 – 14. dvoukolově na dvě utkání. – v těchto utkáchních budou hrát roli
body. Pokud pod dvou zápasech budou body shodné, o vítězi série rozhodnou samostatné nájezdy. V
prvních třech nájezdech nesmí opakovat nájezd jeden tentýž hráč, v dalších sériích již může.
Pořadí pro rozlosování mužstev:
1 – Slavkovice, 2 – Bohdlaec, 3 – Pavlov, 4 – N. Ves, 5 – Řečice, 6 – Ostrov, 7 – Olešná, 8 - Znětínek
9 – Vatín, 10 – Škrdlovice, 11 – Veslíčko, 12 – Rudolec, 13 – Přibyslav, 14 – Světnov
4.) Roční vklad za každé družstvo je 1.500,- Kč a bude vybírán hromadně s penězi za ledy. Z této
částky budou hrazeny náklady na organizaci soutěže např. telefony, internet, poštovné a především
poháry za 1.-4. místo, nejlepšího střelce, nejproduktivnějšího hráče.
Vzhledem k skutečnostem, které nastaly, si každé mujžstvo bude platit pronájem ledové plochy hned
po utkání, protože dopředu nevíme, kolik co bude stát.
Na částku 1.500,- částku Vám bude vystaven doklad. Na částku 1.500,- Kč už Vám doklad
nebude vystaven (za organizaci). Dohromady tedy 3.000,- Kč.
MUSÍ BÝT ZAPLACENO DO 15.9.2017 !!!
Pokuty z loňského roku (viz. tabulka v příloze) - MUSÍ BÝT ZAPLACENO DO 15.9.2017 !!!
Můžete to zaplatit (vklad + pokuty) i převodem na číslo účtu 2400892289/2010, do zprávy pro
příjemce uveďte název mužstva.
5.) Do 15. 9. 2017 musí všechna mužstva odevzdat soupisky a kontaktní adresy vedoucích, zástupců a
rozhodčích, stačí poslat mailem.
6.) Rozhodčího si opět zajistí obě dvě mužstva. Každé m užstvo si zaplatí svého rozhodčího, a to
před začátkem zápasu !!!. Pokud tak nebude učiněno, čeká Vás sankce dle propozic.
7.) Hrací doba je stanovena na 3 x 18min. Čistého (maximálně do 1 1/2 hrubého času). Začátek utkání je
5 minut po rozbruslení. Rozbruslení začne ihned po zhasnutí světla u rolby. Dbejte na včasný, ale
ne předčasný (viz. informace na předsezónní schůzce) nástup na led !!! Přestávka je 30 sekund, pouze
na přejetí golmana. Opět se vystavujete sankcím dle propozic. Zápasy v play off (včetně předkola) se
hrají na 3x 15 min. čistého času bude se objednávat 2 hodiny. Mezi druhou a třetí třetinou proběhne
během 8 min, úprava ledové plochy.

8.) Připomínám propozice VHL, které v loňském roce byly upraveny o:
- pokud bude hráči v sezóně udělen trest do konce utkání 2x, nesmí do konce ročníku nastoupit
k žádnému utkání a má podmínku do dalšího ročníku s tím, že pokud v tomto ročníku bude
vyloučen do konce utkání jenom jedenkrát, nesmí nastoupit do konce tohoto ročníku. Pokud by byl
hráč vyloučen i v následujících ročnících jedenkrát, platí pravidlo, že nesmí to konce zase tohoto
ročníku nastoupit k utkání. toto pravidlo by bylo přerušeno, pokud by nebyl v sezóně vyloučen.
- oddechový čas si může vzít mužstvo pouze pět minut před koncem hrubého času.
9.) Předběžně je domluveno s Deníkem Vysočina, že naše výsledky budou zveřejňovat každou
STŘEDU větší vydání a ve čtvrtek v mnším provedení.
10.) Výsledky bude hlásit domácí mužstvo do 15 minut po odehrání zápasu, zápisy se budou dávat do
schránky, nebo je pošlou po mužstvu, které pojede přes Ostrov (Bohdalec, Rudolec, Pavlov, Vatín) a
dá jej dá do schránky.
11.) Protože je poštovné hrozně drahé, budu všem veškeré písemnosti rozesílat e-mailem. Při
vydání tohoto zpravodaje já nevím nové adresy nových vedoucích mužstev popř. jejich zástupců,
proto vás prosím, aby tento zpravodaj a celý mail byl odeslán současným vedoucím a zástupcům
mužstev.
12.) Výsledky můžete sledovat na internetových stránkách www.vesnickaliga.cz, na nástěnce na zimním
stadiónu nebo ve čtvrtečních novinách Vysočina.
13.) Časomíru si budou opět platit mužstva sama dle propozic tj. každé mužstvo 75,- Kč
(domluveno s p. Lisou 150,- Kč na jednoho). Rozhodčí by měl před zahájením zkontrolovat
soupisky. Zápisy o utkání si budou dělat mužstva sama.
14.) Povinností každého vedoucího je seznámit svého rozhodčího s body, které se jich týkají, aby
nedocházelo třeba k tomu, že rozhodčí provede konfrontaci jenom do druhé třetiny atd.
15.) Soupisky budou vyplněny počítačem dle abecedy, každému pošlu e-mailem vzor a každý to vyplní
podle tohoto vzoru, žádný jiný neberu. Budete to vyplňovat ve Wordu velikostí 75 %. Je to i
kvůli čitelnosti, časomíra má problémy potom luštit jména. Budou doplněny dle možností čísla
dresů, kapitán a gólmani. Nezapomeňte vyplnit barvu dresů !!! Tyto soupisky pošlete zpátky emailem a já je nechám dát na stránky Vesnické ligy. Mužstvo si jej vytiskne a namnoží, před
utkáním křížkem (tj. X) vyplní, kdo nastoupil k utkání a podepíše se vedoucí mužstva.
16.) Pro všechna a hlavně nová mužstva: dole na soupisce na každé utkání bude napsán tento text a každý
zápis o utkání vlastnoručně podepsán.

„Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za
zdravotní problémy či jakákoli zranění, k nimž dojde během zápasu, ať již z důvodu zásahu
třetí osobou nebo jakýchkoli jiných příčin.“
vedoucí mužstva: Petrlík Jan, podpis
17.) Hráči mladší 18 let musí mít písemný souhlas rodičů, že mohou nastoupit v 18. ročníku Vesnické
ligy. Vedoucí mužstva musí tento souhlas doručit před zahájením soutěže.
18.) Každé mužstvo bude mít na dresech čísla, která budou uvedena i na soupiskách.
19.) Adresář vedoucích mužstev, zástupců atd budou na stránkách VHL.
20.) Volejte mi po 16.00 hodině, pokud to není vyloženě nutné !!!
21.) Disciplinární komise :
L. Novotný (Křídla) – předseda – končí (za desetiletou práci mu byla schválena odměna z pokut ve
výši 2.000,- Kč), V. Jaša (Bohdalec), A. Hrstka (Obyčtov) - končí, P. Vaněk (Znětínek),

D. Sáblík (Světnov) – končí
Složení nové discipinární komise:
P. Vaněk – předseda (Znětínek), V. Jaša (Bohdalec), Nový členi: L. Veselý (Řečice), P. Jurek
(Ostrov), J. Kratochvíl (Veselíčko)
22.) Na časomíře bude jedna píšťalka, kdyby se vám nedostavil rozhodčí.
23.) Kdo budete mít nějaké požadavky ohledně termínů utkání (fotbal a ostatní), dejte mi to prosím vědět
co nejdříve. Budu se snažit maximálně vyjít vstříc.
24.) Hostující mužstvo si vybírá bravu dresů, na soupisce musí být určeno pořadí dresů.
25.) Dále se všem líbilo, že semifinále a finále bylo přenášeno on-line, proto v letošním ročníku budeme
poskytovat tuto službu na našem webu www.vesnickaliga.cz opět.
26.) Některé disciplinární řízení, může komise rozhodnout dle předchozích již řešených případů, popř.
rozhodnout dle svého uvážení (nemáme žádná pevná pravidla jako organizované soutěž).
27.) Pokud by mělo nějaké mužstvo využít přírodní led k soutěžnímu utkání, je to jenom na domluvě.
28.) Rozpis utkání na zákiladní část posílám v příloze. Všechny informace budou jak na zimním stadiónu,
tak na strákách VHL. Předběžný rozvrh základní části a play off (uvádím datumy víkendové):
Záklasdní část:
06. – 08.10.2017 – 1. kolo
13. – 15.10.2017 – 2. kolo
20. – 22.10.2017 – 3. kolo
27. – 29.10.2017 – 4. kolo
03. – 05.11.2017 – 5. kolo

10. – 12.11.2017 – 6. kolo
17. – 19.11.2017 – VOLNO
24. – 26.11.2017 – 7. kolo
01. – 03.12.2017 – 8. kolo
08. – 10.12.2017 – 9. kolo

15. – 17.12.2017 – 10. kolo
22. – 31.12.2017 – 11. kolo
05. – 07.01.2018 – 12. kolo
12. – 14.01.2018 – 13. kolo

Poz. 17. – 19.11.2017 – VOLNO – mládežnický turnaj
Play off:
19. – 20.01.2018 – I. čtvrtfinále
26. – 28.01.2018 – II. čtvrtfinále
02. – 04.02.2018 – III. čtvrfinále

09. – 11.02.2018 – I. semifinále
16. – 18.02.2018 – II. semifinále
23. – 25.02.2018 – III. semifinále

02. – 04.03.2018 – I. Finále (3.)
09. – 11.03.2018 – II finále (3.)
16. – 18.03.2018 – III finále

O 3. místo (na jedn o utkání):
02. – 01.03.2018 – 3. místo
Zápasy o 9. – 10., 11. – 12., 13. – 14. místo:
26.01 – 04.03.2018 dle možností
Pokud bude někdo chtít zohledňovat zápasy v kopané, pošletemi prosím rozpisy.

Vesnická liga
Hokejová soutěž vesnic
Daniel Karel

