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Okresní svaz ledního hokeje – ČUS Strakonice 
 

HERNÍ ŘÁD  

OKRESNÍ SOUTĚŽE V LEDNÍM HOKEJI 
sezóna 2021/2022 

 

 

Článek I. 

Řídicí orgán soutěže 

Okresní soutěž v ledním hokeji (dále též soutěž či OS) řídí Společná řídicí komise (SŘK) Okresního 

svazu ledního hokeje Strakonice (dále též OSLH Strakonice), se sídlem Strakonice, Na Křemelce 512. 

 
 

Článek II. 

Pravidla a předpisy soutěže 

1. Soutěž se řídí Pravidly ledního hokeje ČSLH pro období 2018-2022, včetně všech změn a dodatků, 

Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH, tímto herním řádem a ostatními ustanoveními, vydanými 

OSLH Strakonice.  
 

2. V případech neupravených tímto herním řádem, uplatní se ustanovení Soutěžního a disciplinárního 

řádu ČSLH, a to případně i analogicky. 
 

3. V soutěži se uplatňují tyto výjimky z platných pravidel ledního hokeje:  

- staré ustanovení pravidel 2010-2014 „Zakázané uvolnění“ zůstává v platnosti a neuplatní se 

nová ustanovení o zakázaném uvolnění; 

- od věku 18 let nemusí mít hráči ochranu obličeje, ani ochranu zubů.  

 

Článek III. 

Právo účasti v soutěži 
 

Právo hrát Okresní soutěž v ledním hokeji mají všechny řádně přihlášené hokejové kluby (dále též HK). 

OSLH Strakonice umožní start i HK z jiného okresu a družstvům či jednotlivým hráčům 

neorganizovaným v ČSLH či OSLH.  

 

Článek IV. 

Startovné a vratná soutěžní záloha 

1. Výše úhrady za účast v soutěži (startovné) činí 1.500,- Kč, vratná soutěžní záloha činí 1.000,- Kč, 

ostatní úhrady budou prováděny dle tohoto herního řádu či dle pokynů SŘK.  
 

2. Startovné a vratná soutěžní záloha budou uhrazeny pro každou sezónu nejpozději do 10. září na účet 

OSLH Strakonice číslo 11901744/0600, vedený u MONETA Money Bank, a. s. 

 

Článek V. 

Systém soutěže 

1. Soutěž se hraje systémem každý s každým dvoukolově, dvoubodovým systémem.  
 

2. Při kontumaci se družstvu, v jehož prospěch je kontumováno, přiznají v utkání 2 body. 

Neprovinivšímu se družstvu se do tabulky započítá poměr branek 5:0, přičemž bude-li výsledek 

dosažený na hřišti pro toto družstvo příznivější, stává se kontumačním tento výsledek. Při oboustranné 

kontumaci je pro obě družstva poměr branek 0:5 a nejsou přiznány žádné body. Při kontumačním 

výsledku nebudou do tabulky střelců započítány branky. 



2 

 
 

3. V případě stejného počtu získaných bodů u dvou či více družstev po ukončení základní části soutěže, 

rozhoduje: 

a) počet bodů; 

 b) počet docílených bodů ze vzájemných utkání; 

 c) brankový rozdíl ze všech vzájemných utkání (počet obdržených branek bude odečten od 

počtu vstřelených, vyšší pořadí získá mužstvo s vyšším kladným nebo nižším záporným 

rozdílem); 

 d) brankový rozdíl ze všech utkání; 

 e) vyšší poměr vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkání; 

 f) je-li i poměr vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkání stejný, nařídí STK 

 sehrání rozhodujícího utkání, které určí pořadí těchto dvou družstev; 

 
 

Článek VI. 

Pořádající družstvo utkání 

1. Pořádajícím družstvem utkání je HK, který je uveden v rozlosování na prvním místě (domácí 

družstvo). Povinností pořádajícího družstva utkání je zajištění řádného vyplnění tiskopisu „Zápis o 

utkání“ a jeho předložení rozhodčím utkání v době alespoň 15 minut před začátkem utkání.  
 

2. Pořádající družstvo utkání je povinno zajistit na vlastní náklady účast alespoň jednoho pořadatele při 

utkání. Pořadatel musí být přítomen po celou dobu trvání utkání a musí být označen pořadatelskou 

páskou či vestou, kterou je si možno vyzvednout v šatně rozhodčích. Stanoviště pořadatele by mělo být 

co nejblíže střídačkám obou družstev. 

 
 

Článek VII. 

Zahájení soutěže a termíny utkání 

1. Soutěž bude zahájena dne 22. 9. 2021. 
 

2. Utkání soutěže budou odehrána ve všední dny, případně o víkendech, v termínech a hodinách, které 

umožní obsazení ledové plochy.  
 

3. Rozpis utkání bude operativně zasílán jednotlivým HK na uvedené e-mailové adresy organizačním 

pracovníkům. Termíny utkání stanovuje OSLH Strakonice po dohodě se správcem příslušného zimního 

stadionu.  
 

4. Změna termínu utkání je možná jenom výjimečně ze závažných důvodů a po vzájemné dohodě obou 

HK, které se utkání účastní a po schválení SŘK.  
 

5. Zrušení utkání je nutno oznámit SŘK minimálně 48 hodin před jeho konáním. 
 

6. Odložení utkání v důsledku nemoci povolí SŘK jenom v případě úředně ohlášené epidemie s 

potvrzením okresního hygienika. 

 

VIII. 

Zakončení soutěže 

1. Družstvo, které se umístí v soutěži 1. místě, získává titul „Vítěz Okresní soutěže ročníku 2021-2022“ 

s právem přímého postupu do DUDÁK – hokejového přeboru jihozápadních Čech. V případě, že 

nebude mít HK o vyšší soutěž zájem, bude právo nabídnuto druhému v pořadí. Když nebude mít zájem 

žádné mužstvo, nebude postupovat nikdo.  
 

2. Družstva, která se umístí v soutěži na prvních třech místech, obdrží poháry. Hráč s nejvyšším počtem 

vstřelených branek v soutěži v sezóně, hráč s největším počtem asistencí v sezóně a nejužitečnější hráč 

sezóny (vítěz kanadského bodování) obdrží plaketu. 
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Článek IX. 

Místo utkání 

1. Utkání soutěže se budou hrát na zimním stadionu ve Strakonicích. 
 

2. Na žádost HK a se souhlasem soupeře, může řídicí orgán povolit sehrát utkání i na jiném hřišti, 

vyhovujícím pravidlům, které schválí SŘK OSLH Strakonice. 

 
 

Článek X. 

Hrací doba utkání a doba trestů 

1. Hrací doba utkání v soutěži činí 3 x 15 minut čistého času, doba menšího trestu činí 2 minuty čistého 

času, doby vyššího trestu činí 5 minut čistého času, doba osobního trestu činí 10 minut čistého času.  
 

2. Pokud není možné v utkání užívat časomíru, činí hrací doba utkání v soutěži 3 x 30 minut hrubého 

času, doba menšího trestu činí 3 minuty hrubého času, doba vyššího trestu činí 9 minut hrubého času, 

doba osobního trestu činí 18 minut hrubého času. 

 
 

Článek XI. 

Průběh utkání 

1. K utkání musí na ledovou plochu nastoupit ve stanovenou dobu začátku utkání nejméně 8 hráčů, z 

toho jeden brankář, všichni s řádnou výstrojí a připravení k zahájení utkání.  
 

2. Povinností družstev je nastoupit k utkání v jednotných očíslovaných dresech, jejichž čísla musí 

odpovídat zápisu o utkání, nutné je také označení kapitána družstva.  
 

3. Před utkáním je stanovena doba max. 5 minut na rozbruslení.  
 

4. Všechna družstva musí důsledně dodržovat stanovené začátky zápasů, aby byl dodržen čas nájmu 

ledové plochy.  
 

5. Povinností družstev je před utkáním řádně vyplnit zápis o utkání na formuláři, určeném OSLH, jména 

a příjmení hráčů, čísla dresů, pořadatele utkání u pořádajícího družstva (včetně adresy).  
 

6. Po skončení utkání vedoucí družstev sdělí případná zranění svých hráčů, zkontrolují střelce branek 

a asistence a toto potvrdí svým podpisem v příslušných oddílech zápisu.  
 

7. Pořadatel utkání uhradí bezprostředně po skončení utkání odměny rozhodčím.  
 

8. Neplnění uvedených povinností bude řešeno SŘK a případně pokutováno. 

 
 

Článek XII. 

Podmínky účasti hráče v utkání 

1. Hráč může nastoupit k utkání, pokud je uveden na soupisce družstva, opatřené podpisem sekretáře 

OSLH Strakonice, s uvedením data zápisu, včetně razítka OSLH Strakonice. Soupiska družstva musí 

být sestavena na základě registračních lístků hráčů, vystavených OSLH Strakonice, jejichž originál 

bude uložen v sídle OSLH Strakonice. V případě, že hráč má registraci ČSLH, bude kopie této 

registrace uložena též v sídle OSLH Strakonice. 
 

2. Soupisky mužstva HK, které nastupují k utkání, se předloží vždy před utkáním rozhodčímu utkání. 

V soupiskách družstva bude uvedeno jméno, příjmení a datum narození hráčů. Soupisky družstva 

předloží oddíly k potvrzení na OSLH nejpozději před zahájením soutěží. 
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Článek XIII. 

Kontrola totožnosti 

1. Pro potřebu kontroly totožnosti musí mít každý hráč nastupující k utkání k dispozici také osobní 

průkaz s fotografií.  
 

2. Kontrola totožnosti hráče může být provedena v průběhu celého utkání, avšak pouze u 3 hráčů 

z každého družstva. Rozhodčí při kontrole totožnosti vždy nechá do zápisu o utkání, či do přílohy, která 

bude se zápisem spojena, napsat kontrolovaným hráčem vlastnoručně „provedená kontrola totožnosti“ 

+ podpis hráče (celé jméno a příjmení) a datum jeho narození. Hráč je povinen se ke kontrole totožnosti 

dostavit po vyzvání rozhodčím obratem (např. pokud je hráč na ledě nesmí se již vracet na svou 

hráčskou lavici). Nedostaví-li se hráč ke kontrole totožnosti, bude jeho start v utkání považován za 

neoprávněný. V případě, že kontrolovaný hráč nebude schopen prokázat svou totožnost osobním 

průkazem s fotografií, bude jeho start v utkání považován za neoprávněný.  
 

3. Rozhodčí provede posouzení podobnosti hráče s fotografií na kopii registračního lístku hráče a 

osobním dokladu, včetně porovnání data narození. Je-li zřejmé, že je vše v pořádku, rozhodčí nechá 

kontrolovaného hráče pokračovat ve hře. Je-li zřejmé, že se jedná o neoprávněný start, rozhodčí vykáže 

hráče do šatny. Výsledek kontroly totožnosti zapíše rozhodčí do zápisu o utkání. Při kontrole totožnosti 

mají právo být přítomni kapitáni a vedoucí obou družstev. 
 

 

Článek XIV. 

Registrace hráčů a doplňování soupisek družstva 

1. Každý hráč, nastupující v soutěži, musí mít okresní registrační lístek hráče. Tento registrační lístek 

bude obsahovat foto hráče, jméno, příjmení a datum narození hráče a bude opatřen podpisem sekretáře 

OSLH Strakonice, s uvedením data případné změny, včetně razítka OSLH Strakonice. V případě, že 

hráč má registraci ČSLH, bude na jeho okresním registračním lístku uveden souhlas k hostování od 

klubu, kde hráč nastupuje k utkáním, řízeným ČSLH.  
 

2. V soutěži se neplatí poplatek za doplňování hráčů do soupisek družstva, přestupy, hostování i 

doplňování o nové hráče bude možné provádět do konce soutěže.  
 

3. Jedná-li se o hráče, který není registrovaný, předloží oddíl jako podklad pro zápis do soupisky 

družstva kopii doplněné soupisky, vyplněný registrační lístek a foto hráče. HK, který chce doplnit 

soupisku o registrovaného hráče, musí jako podklad pro zápis do soupisky družstva předložit kopii 

doplněné soupisky družstva, registrační průkaz hráče a v oddíle „záznamy OSLH“ na registračním 

lístku OSLH musí být potvrzen souhlas oddílu, v němž hráč hraje jinou soutěž.  
 

4. Hráč může být zapsán pouze na soupisce jednoho HK. 
 

5. Registrační lístky hráčů a kopie soupisek družstva budou uloženy v sekretariátu OSLH Strakonice. 

 
 

Článek XV. 

Start hráčů z jiných soutěží 

1. V OS není povolen start hráčů, hrajících soutěže řízené ČSLH. 
 

2. Hráč, který ukončil či přerušil činnost v soutěži řízené ČSLH a doloží originál registračního průkazu 

ČSLH k uložení a souhlas mateřského klubu, může nastoupit v soutěži OS. Pokud by chtěl takový hráč 

znovu začít hrát soutěž řízenou ČSLH, může tak učinit až od nového soutěžního ročníku. 
 

3. Hráč nesmí současně hrát v okresní soutěži (OS), řízené OSLH Strakonice a v okresním přeboru 

(OP), řízeném OSLH Strakonice či v kterékoli soutěži, řízené ČSLH, s výjimkou případů, uvedených 

v tomto článku, odst. 4. Pokud hráč OS nastoupí v tomtéž ročníku soutěže v OP, či v kterékoli soutěži, 
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řízené ČSLH, může nadále hrát v OP, či v soutěži, řízené ČSLH, avšak nemůže se již vrátit v tomtéž 

soutěžním ročníku do OS.   
  

4. V utkání OS je povolen start jednoho hráče ze soutěže OP. Takový hráč musí mít povolené hostování 

z klubu, v němž hraje soutěž OP v oddíle „záznamy OSLH“ na registračním lístku hráče OSLH a musí 

být uveden a označen na soupisce družstva uvedením soutěže OP. Na soupisce družstva OS mohou být 

v jednom soutěžním ročníku uvedeni pouze dva hráči OP. 
 

5. V OS i OP bude možný start brankářů i z jiných mužstev OS či OP, za podmínky souhlasu obou HK, 

který bude písemně potvrzen na zadní straně zápisu o utkání podpisy obou vedoucích družstev. 

V případě startu brankáře z OP v OS se však na tohoto brankáře pohlíží jako na hráče z OP, a tím jiný 

hráč do pole již nemůže v mužstvu nastoupit.  
 

6. Soutěží řízenou ČSLH se rozumí i soutěž, řízená krajským svazem ledního hokeje. 

 

Článek XVI. 

Zdravotní zajištění 

Hráči všech družstev musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, se závěrem lékaře, že je způsobilý hrát 

lední hokej. Kontrola zdravotních prohlídek hráčů je plně v kompetenci jednotlivých oddílů. U hráčů 

do 18 let musí mít oddíl potvrzený souhlas zákonného zástupce hráče a před nástupem k prvnímu utkání 

v sezóně předložit SŘK potvrzení o lékařské prohlídce, se závěrem lékaře, že je způsobilý hrát lední 

hokej. Pokud by hokejový klub připustil hráče do soutěže bez prohlídky a došlo by k poškození zdraví 

v důsledku jeho zdravotní nezpůsobilosti, vystavuje se klub případné právní zodpovědnosti. Oddíly 

jsou povinny mít řádně vybavenou lékárničku. Na Zimním stadionu ve Strakonicích je v boxu 

časoměřičů k dispozici vybavená lékárnička, v prostoru mezi střídačkami je umístěn automatický 

defibrilátor. 

  

Článek XVII. 

Rozhodčí 

1. Rozhodčí, delegovaný k utkání je povinen se dostavit k utkání nejméně 30 minut před začátkem, 

řídit utkání podle platných pravidel ledního hokeje a v předepsané výstroji, včetně odznaku rozhodčího 

Po skončení utkání je rozhodčí povinen řádně vyplnit zápis o utkání s důrazem na podrobné popsání 

případných problémů při utkání a nejpozději následující den předat nebo zaslat zápis o utkání na OSLH 

Strakonice. 
 

2. Delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích OSLH Strakonice. V případě, že delegovaný 

rozhodčí nebude moci k utkání z vážných důvodů nastoupit, musí tuto skutečnost nahlásit okamžitě, 

nejméně však 24 hodin před konáním zápasu, přímo předsedovi komise rozhodčích. Změny v delegaci 

rozhodčích na utkání provádí pouze předseda komise rozhodčích OSLH. Porušení tohoto nařízení bude 

trestáno pokutou a následně zastavením činnosti pro rozhodčího v soutěži. 
 

3. Rozhodčí se převlékají a připravují na utkání v šatně rozhodčích; v šatně po utkání rovněž podepisují 

zápis a vyřizují další záležitosti spojené s jejich účastí v utkání. 
 

 

Článek XVIII. 

Obsazení rozhodčími a odměny rozhodčích 

1. Utkání v soutěži budou řídit dva rozhodčí. V soutěži budou delegováni i pomocní rozhodčí – 1x 

časoměřič a dohlížitel trestné lavice, 1x zapisovatel a dohlížitel trestné lavice.  
 

2. Odměny rozhodčích v soutěži činí: rozhodčí na ledě 250,- Kč, časoměřič a dohlížitel trestné lavice 

100,- Kč, zapisovatel a dohlížitel trestné lavice 100,- Kč. 
 

3. V případě, že se nedostaví k utkání na ledě jeden z rozhodčích a není k dispozici jiný rozhodčí, 

schopný vykonávat tuto funkci, řídí utkání jeden rozhodčí na ledě s odměnou 500,- Kč. V případě 
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nedostavení se pomocného rozhodčího, bude jej ve funkci zastupovat jiný pomocný rozhodčí a obdrží 

jeho odměnu.  
 

4. V případě, že se k utkání nedostaví soupeř, obdrží rozhodčí 50% odměny.  
 

5. Úhrada daně z odměny rozhodčího je v plné právní odpovědnosti příslušného rozhodčího. 

  
 

Článek XIX. 

Tresty 

1. Hráč, kterému byl uložen trest ve hře (TH) má automaticky zastavenou činnost do uzavření případu. 

Tato doba se započítává do délky trestu. Trest zastavení činnosti se vztahuje na celé období trestu, 

včetně dne začátku a konce trestu. Trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 měsíců s možností 

jednoho přerušení, přičemž doba přerušení se nezapočítává do délky trestu. 
 

2. V soutěži se za účelem evidence trestů evidují v utkáních uložené osobní tresty a osobní tresty do 

konce utkání s tím, že v evidenci trestů má každý uložený osobní trest hodnotu 10 bodů a každý uložený 

osobní trest do konce utkání hodnotu 20 bodů. Jiné tresty se neevidují. Dosáhne-li hráč v soutěži hranice 

20 bodů, zastavuje se hráči automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži, přičemž 

stejně se postupuje, dosáhne-li hráč v téže soutěži hranice 40 bodů, 60 bodů, 80 bodů atd. Tresty eviduje 

oddíl a ten též odpovídá za dodržení zastavení činnosti hráče. Dodržování tohoto ustanovení kontroluje 

SŘK OSLH. V případě, že k utkání nastoupí hráč, který má zastavenou činnost, je to považováno za 

neoprávněný start hráče, se všemi důsledky. 
 

3. Tresty z vyšších soutěží se přenáší. 

 

Článek XX. 

Sportovně technická komise a disciplinární komise 

1. Soutěž řídí Společná řídicí komise (SŘK) Okresního svazu ledního hokeje Strakonice, která bude 

zasedat dle potřeby. V rámci této SŘK pracuje i sportovně technická komise (STK) a disciplinární 

komise (DK). Dále pak je zřízena komise rozhodčích (KR).  
 

2. Zahájení disciplinárního řízení je možné i na podnět SŘK, či jiných osob, podílejících se na řízení 

utkání (činovníci utkání). 
 

3. Provinění rozhodčích projednává STK + DK za účasti zástupce komise rozhodčích. 

 
 

Článek XXI. 

Náklady družstva 

1. HK startují v soutěži na vlastní náklady.  
 

2. Náklady za pronájem ledové plochy budou hrazeny vždy domácím družstvem. Způsob hrazení 

pronájmu bude prováděn dle dohody se správcem zimního stadionu. Za případné neuhrazení nákladů 

za pronájem ledové plochy nese právní odpovědnost HK.  

 
  

Článek XXII. 

Úhrady 

1. Úhrady spojené s účastí v soutěži: 

- vratná soutěžní záloha, ze které se budou strhávat drobné pokuty: 1.000,- Kč; 

- úhrada za účast v soutěži: 1.500,- Kč 

2. Tyto úhrady musí být družstvy zaplaceny vždy do zahájení soutěže na číslo účtu ČUS Strakonice, 

OSLH, číslo 11901744/0600, vedený u MONETA Money Bank, a. s. 
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3. Úhrady za úkony 
 

• odvolání proti rozhodnutí DK, STK, KR     -    400,- Kč 

• za projednání disciplinárního provinění v DK -    200,- Kč 

• za projednání žádosti o zmírnění trestu         -    200,- Kč 
 

4. V případě, že je odvolání proti rozhodnutí DK, STK či KR vyhověno, úhrada za odvolání se 

vrací.  

 

XXIII. 

Pokuty 

1. V soutěži budou uplatňovány pokuty za provinění v této výši:  

• bezdůvodné předčasné opuštění hrací plochy celým družstvem:  do 4.000,- Kč 

• nedohrání zápasu pro nedostatečný počet hráčů:   do 4.000,- Kč 

• nedohrání zápasu z jiných důvodů:     do 4.000,- Kč 

• nerespektování nařízení OS LH:             do 4.000,- Kč 

• nepředložení dokumentace:              do 600,- Kč  

(rozhodčí zaznamenají nedodržení ustanovení RS do zápisu o utkání) 

• nenastoupení mužstva k utkání:       do 1 000,- Kč 

+ soupeři náklady zápasu (rozhodčí, nájem led. plochy, cestovné v sazbě 25,- Kč/ 1 km) 

• vystoupení mužstva ze soutěže v rozehraném ročníku:    do 3.000,- Kč 

• nedostaví-li se rozhodčí bez předchozí omluvy předsedovi komise rozhodčích k utkání, 

uhradí pokutu ve výši odměny, která by mu náležela; do úhrady pokuty má zastavenou 

činnost v soutěži; 

• disciplinární pokuta za napadení či inzultaci rozhodčího:  do 5.000,- Kč  

 

2. O konkrétní výši pokuty rozhodne SŘK OSLH. 
 

3. Výnos z pokuty náleží OSLH Strakonice. 

 

 

XXIV. 

Protesty, odvolání, přezkoumání rozhodnutí 

1. Podání protestu a rozhodování o něm se řídí Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH, články 601-

611. 
 

2. Podání odvolání a rozhodování o něm se řídí Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH, články 612-

620. 
 

3. Přezkoumání rozhodnutí se provádí podle ustanovení článku 621 Soutěžního a disciplinárního řádu 

ČSLH. 
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Příloha Herního řádu Okresní soutěže ledního hokeje 
 

 

OSLH Strakonice – oficiální e-mail: osst@jck.cuscz.cz  

 

Složení výkonného výboru Okresního svazu ledního hokeje Strakonice, zvoleného na valné 

hromadě: 

 

předseda:  Mgr. Roman Heimlich  (tel. 721 855 529, e-mail: heimlich.r@tiscali.cz) 

členové: Josef Štrébl   (tel. 606 673 466, e-mail: JosefStrebl@seznam.cz) 

Václav Častoral (tel. 774 555 161, e-mail: puncas@seznam.cz) 

  Lukáš Kalina   (tel. 607 564 807, e-mail: lukas.kalina@repice.cz) 

  Mgr. Miloslav Tuháček (tel. 603 502 960, e-mail: legis@atlas.cz) 

  Stanislav Kašpar  (tel. 777 281 123, e-mail: sk@wo.cz) 

 

 

Předseda dozorčí rady: 
 

  Michal Jílek   (tel. 606 708 758, e-mail: jilek.mich@seznam.cz)  

  

   

Společná řídicí komise: 

 

předseda STK:  Josef Štrébl (tel. 606 673 466, e-mail: JosefStebl@seznam.cz)) 

předseda DK: Lukáš Kalina (tel. 607 564 807, e-mail: lukas.kalina@repice.cz) 

předseda KR: Václav Častoral (tel. 774 555 161, e-mail: puncas@seznam.cz) 

členové:   Mgr. Roman Heimlich, Stanislav Kašpar, Mgr. Miloslav Tuháček  

 

 

Komise rozhodčích:  
 

Václav Častoral (předseda) (tel. 774 555 161, e-mail: puncas@seznam.cz) 

Michal Jílek (tel. 606 708 758) 

Mgr. Miloslav Tuháček (tel. 603 502 960) 

  

 

mailto:strebl@seznam.cz
mailto:puncas@seznam.cz
mailto:lukas.kalina@repice.cz
mailto:strebl@seznam.cz
mailto:lukas.kalina@repice.cz
mailto:puncas@seznam.cz
mailto:puncas@seznam.cz
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Seznam organizačních pracovníků hokejových klubů: 
 

 

1. TJ Drahonice  Častoral Václav  387 31 Radomyšl, Souhrady 176  

774 555 161, zaměstnání 703 167 223 

   e-mail: puncas@seznam.cz 

 
2. HC Horažďovice Přerost Miroslav  341 01 Horažďovice, Nábřežní 416    

736 683 685 

   e-mail: vladimír.blahout@quick.cz 

 
3. HC Sokol Katovice Křivanec Václav  720 340 206 

     

 

4. Start VD Luby Pikhart Radek   339 01 Klatovy, Vrhaveč 100  

zaměstnání 775 099 158, 376 331 630 

   e-mail: radek@pikhart.cz 

 

5. HC Strakonice B Menšík Václav  e-mail: mensikvaclav@email.cz 
 

 

 

 

Seznam organizačních pracovníků hokejových klubů: 
 

1. HC Eagles  Michl Dušan  776 035 686         dusan.michl@gmail.cz 

 

2. Sokol Radomyšl B Karvan Jan  606 601 171                        jan.karvan@zznstrakonice.cz 

 

3. HC Ales  Zach Pavel  777 726 313, 607 934 992  zachpaja@seznam.cz 

milca.kovar@seznam.cz 

 

4. HC Rychta Netolice Staněk Petr  723 105 476   stanek88@seznam.cz 

voracek@top-oil.cz 

 

5. Sped. Schäfer Blatná Zbíral Karel  602 454 592   kzbiral@schaefer-sis.cz 

k.zbiral@seznam.cz 

 

6. HC Protivín  Hájek Jan  606 253 179, 777 311 403  janhajek@gmail.com 

   Gustav Čibera   603 701185   gustik.c@seznam.cz 

 

7. SKP Strakonice      Ing. Havelec Roman 721 461 568   romanhavelec@seznam.cz 

 

8. HC Blatná  Minařík Bohumil 607 916 350   minarik.boh@tiscali.cz 

 

9. SK Drachkov Dygrs Šebesta Michal  603 924 562   michal.sebesta@volny.cz 

kopencik@seznam.cz 

 

10. HC Vodňany Kůta Filip  774 558 078   filipkuta@seznam.cz 

 

11. HSG Horažďovice Šatra Vlastimil  723 776 400   vlsatra@seznam.cz 

 

12. HC Prachatice Krump Michal  724 061 026   mkrump@seznam.cz 

 

 

 

 

OS LH Strakonice 

e-mail: osst@jck.cuscz.cz 

sekretář: Kašpar Stanislav 

adresa sekretariátu: 386 01 Strakonice I, Na Křemelce 512, tel. 777 281 123 

číslo účtu na zasílání pokut a úhrad: 11901744/0600 
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