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VESNICKÁ LIGA, Ostrov n/Osl.172, 594 45
Oblastní pracoviště, hostinec ALVAREZ, Ostrov nad Oslavou
www.vesnickaliga.cz
V Ostrově nad Oslavou 18. prosince 2017

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.6/201718
1.) Schválené výsledky 9. kola: Veselíčko – Rudolec 2:10, Ostrov – N. Ves 2:5, Olešná – Pavlov 2:7,
Vatín - Slavkovice 6:0, Znětínek – Bohdalec 2:5, Řečice – Světnov 1:6,
Škrdlovice – Přibyslav 4:4
2.) Schválené výsledky 10. kola: Řečice – Ostrov 4:2, N. Ves – Olešná 7:2, Slavkovice – Škrdlovice 1:4,
Přibyslav – Veselíčko 3:2, Pavlov – Znětínek 2:3, Bohdalec – Vatín 7:2,
Světnov – Rudolec odl.
3.) Schválené výsledky 11. kola: Veselíčko – Slavkovice 5:8, Ostrov – Světnov 1:6, Vatín – Pavlov 4:2,
Škrdlovice – Bohdalec 1:8, Znětínek – N.Ves 4:5, Olešná – Řečice 4:7,
Rudolec - Přibyslav 3:6
4.) Omlouvám se mužstvům Veselíčka a Slavkovic ohledně nesrovnalosti v rozpisu utkání, které začínalo
dle rozpisu na ZS o hodinu dříve. Jsem rád, že byla obě mužstva včas na utkání a odehrála zápas i bez
časomíry, která o tom také nevěděla. Byl jsem zrovna mimo domov a neměl k ničemu přístup. Já ve svých
rozpisech, které jsem dělal měsíc předem jsem měl prostě 20.30 hodin (můžu doložit), ale asi zřejmě
během této doby došlo k úpravě kvůli mužstvů Žďáru (kde se to láme, jestli budou hrát venku, doma),
prostě jsem to nezaregistroval a nesjednal nápravu. Proto se mé osobě ukládá pokuta výši 200,- Kč, pokud
by se mělo opakovat, bude proti ní vedeno kárné řízení vedením VHL. Tímto se samozřejmě omlouvám
hráčům a rozhodčím včetně časomíry.
5.) Ohledně rozhodčích vám sděluji následovně:
- rozhodčí p. Dvořák, p. Štěpánek, p. Balcar a p. Kašpar, kteří pískají většinu utkání se dohodli, že pokud
by měl pískat jeden a ten samý za obě mužstva, tak si sami seženou náhradu.Pokud ne, tak o tom uvědomí
obě mužstva a měl by jít pískat druhý rozhodčí někdo z mužstva. Pokud to bude pískat jeden rozhodčí,
což by se nemělo stát, musí obě mužstva napsat do zápis, že s tím souhlasí před začátkem zápasu (do
vyjádření vedoucího mužstva „souhlasíme s jedním rozhodčím .............. příjmení.......“). Pokud to nebude
napsáno v zápise, bude to považováno jako neúplný zápis pod pokutou.
- pokud budete shánět rozhodčí, vůbec bych se nebál oslovit někoho z mladších, jako je p. Hromádka J.,
Váníček P., Krásný O., Berger E. viz. tabulka rozhodčích
- odměny rozhodčím náležejí stejně, jak bylo uvedeno tj. pokud pískají dva rozhodčí, každý dostane 300,Kč, pokud bude pískat jeden rozhodčí (ať s licencí, nebo ne) tak 400,- Kč (od každého mužstva 200,- Kč).

Vážení příznivci ledního hokeje,
dovolte mi, abych Vám svým jménem popřál nejen nádherné a
spokojené vánoční svátky, ale především pevné zdraví a štěstí
v roce 2018.
6.) Pokuty:
100,- Kč – Slavkovice za nezaslání SMS zprávy z utkání Slavkovice - Škrdlovice (10. kolo)
100,- Kč – N. Ves za nezaslání SMS zprávy z utkání N.Ves - Olešná (10. kolo)
200,- Kč – vedení VHL (Daniel K – za špatné zpracování rozpisu utkání - 11. kolo)

Vesnická liga
Hokejová soutěž vesnic
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