
ZÁPIS ZE SCHŮZE ROZHODČÍCH KSLH PRAHA 
 
 

Datum a čas konání: 2. 9. 2014 17:00 
 
Místo konání:  Konferenční sál budovy Hlavního nádraží v Praze 
 
Za KR KSLH Praha: BATTĚK Tomáš, HOLEŇA Jan, HOLÝ Ivan, HORÁČEK Václav, NEČAS Arnošt,  

NOVÁK Tomáš 
 
Prezenční listina:   
 
BENECH David, BOBKOVÁ Tereza, BUČEK Jiří, DOLEŽAL Ondřej, DUPAĽ Radek, DVOŘÁK Jakub, EREMIÁŠ 
David, FUIS Jakub, HNÍZDIL Zdeněk, HODAČ Jan, HRADIL Sebastien, JEBAVÝ Miroslav, JECHOUTEK Daniel, 
JUSKANIN Marian, KEDRA Alexandr, KLOUČEK David, KÖVEŠLYGETY Miroslav, KRÁL Roman, KRATOCHVÍL 
David, KRIVÁK Jaroslav, KUBA Michal, LÁZŇOVSKÝ Ladislav, LUHAN Vojtěch, MATÚŠKA Ján, MITKA Thomas 
Mathew, OVSÍK Kryštof, PEZL Michael, POVA Lukáš, PRŮŠA Jiří, PRŮŠA Miroslav, PŮLPÁN Marek, SEKULA 
Lumír, SITARČÍK Miroslav, STŘELKA Radim, SVOBODA Vladimír, SYNEK Petr, ŠTEFFL Stanislav, ŠŤOVÍČEK 
Petr, TEJRALOVÁ Adéla, TRUBAČOVÁ Lenka, VALDER Jan, VIDIM Jan, VÍZNER Jan, VLČEK Jiří, VOLKÁN Jiří, 
ŽEMLIČKA Jakub  
 
 
Obsah schůze: 
 
1) Zahájení – Arnošt Nečas 

− Přivítání 
− Poděkování za odvedenou činnost 
− Chování rozhodčích 
− Větší zapojení mladších rozhodčích do akcí KR (malá účast na bruslení, společná posezení, stmelování kolektivu)  

 
2) Zprávy ze seminářů (I., II., a III. třídy rozhodčích LH) –  Arnošt Nečas 

− Na seminář I. třídy rozhodčích LH pořádaný KR ČSLH bylo nominováni 5 adeptů (Ondra DOLEŽAL, David 
KLOUČEK, Michal RAMBOUSEK, Tomáš VÝBORNÝ, Pavel ZHÁŇAL). 

− Všichni adepti seminář absolovovali a všem byla udělena licence I. třídy rozhodčích ledního hokeje 
− David KLOUČEK tento seminář celkově vyhrál s 585 body, Ondra DOLEŽAL skončil na 5. místě s 565 body a 

Pavel ZHÁŇAL skončil na 7. místě s 553 body. 
− Předsezonního semináře II. třídy rozhodčích LH se zúčastnili 3 adepti (Jakub FUIS, Alexandr KEDRA a Petr 

VRŠECKÝ). 
− II. třída rozhodčího LH byla, po úspěšném absolovování semináře, udělena Alexandru KEDROVI. Ostatní adepti 

byli přeřazeni do celosezonního semináře. 
− Předsezonního semináře III. třídy rozhodčích LH se zúčastnilo 10 nováčků (z toho 2 pouze pro pomocné funkce) a 

všem byla, po absolovování všech povinných částí semináře, udělena licence III. třídy rozhodčí LH  
 
3) Zasílání zápisů o utkání + obsazování – Tomáš Novák 

− Včasné zasílání zápisů o utkání 
− na webu KR je k dispozici nový adresář pro zasílání zápisů o utkání 
− Systém obsazování stejný jako v loňském roce 
− Povinnost sehnat za sebe náhradu na již potvrzené utkání 
− Odmítnutí 5 a více zápasů v jednom měsíci = pouze manuální obsazování do konce sezony 

 
4)  Nominační listiny – Tomáš Novák 

− Byla vydána nova nominační listina, která je k nahlédnutí na webu KR a je platná od 1. 9. 2014 
− Došlo ke změnám v kádru HR pro KPM (2 původní HR vyřazeni + zařazeni 4 noví HR) 

 
5) Finance – Jan Holeňa 

− V sezóně 2013/2014 byl poplatek za zařazení na nominační listinu vybrán od celkem 108 rozhodčích, což činí 
27.000,- 

− Za pronájem ledové plochy na ZS Hasa bylo zaplaceno 25.000,- 
− Veškeré účetnictví je možno nahlédnou u Jana Holeni 

 



6) Statistiky rozhodčích v sezoně 2013/2014 – Jan Holeňa 
− Pomyslné stupně vítězů v účasti na utkáních na ledě: Tomáš VÝBORNÝ – 154, David KLOUČEK – 137,  

Petr VRŠECKÝ – 115 
− Pomyslné stupně vítězů v účasti na pomocných funkcích: Jakub FUIS – 187, Adéla TEJRALOVÁ – 156, 

Jan HOLEŇA – 152 
− Pomyslné stupně vítězů v účasti na utkáních celkem (led + fce): Jakub FUIS – 297, Jan HOLEŇA – 237, 

Adéla TEJRALOVÁ - 156 
 
7) Novinky v pravidlech – Tomáš Battěk 

− Došlo v výrazným změnám v pravidlech LH 
− Změna rozměrů ledové plochy 
− Hřiště už není rozděleno na tři třetiny, ale na pásma, přičemž velikost koncového pásma je pevně daná 
− Změna v postupu provádění vhazování (nově pokládá v koncovém pásmu jako první hůl bránící se tým) 
− Sevření puku rukou – pokud je písknuto, vždy s MT 
− Nově není možno při samostatném nájezdu provádět otočku + lakrosový způsob zakončení 
− Nově se uzná gól do branky, která je nadzvednutá a má gumové kolíky v kontaktu s ledem a tyčí 
− Další menší změny v pravidlech 
− HZU – výklad +  video 

8) Diskuze 
− Ladislav LÁZŇOVSKÝ vznesl dotaz, zda KSLH nějak podporuje rozhodčí, Předseda KR Arnošt NEČAS 

odpověděl, že ano (platba přípravných ledů, pronájmy prostor pro schůze a semináře apod.) 

− Miroslav SITARČÍK vznesl dotaz, jak je to s tištěnou verzí nových Pravidel LH, tato ještě nejsou k dispozici ani v 
originálním anglickém znění, Miroslav JEBAVÝ doplnil, že ještě není schválena oficiální verze v sidle IIHF, 
jelikož došlo k zásadní změně tištěné podoby Pravidel LH (nově bude k dispozici pouze jedna kniha ne jako 
doposud Výklad pravidel + Kniha příkladů, která bude srozumitelnější) hned jak bude česká tištěná verze k 
dispozici  budou rozhodčí informování o způsobu distribuce 

− Václav HORÁČEK apeloval na správný pohyb rozhodčích na ledě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KR KSLH Praha 

 zapsal Jan Holeňa 3. 9. 2014 
 


