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1.	  	  	  UTKÁNÍ	  WA04	  
 

Generální	  manažer	  klubu	  ŠKP	  Bratislava	  požádal	  dne	  17.9.	  o	  odložení	  utkání	  1.kola	  WHIL	  ŠKP	  
Senec	  –	  DHK	  Baník	  Most	  z	  důvodu	  náhle	  vzniklé	  složité	  situace	  v	  klubu.	  
Po	  následném	  projednání	  v	  řídících	  orgánech	  WHIL	  a	  jednání	  s	  DHK	  Baník	  Most	  rozhodl	  ředitel	  
WHIL	  následovně:	  
	  

a) na	  žádost	  DHK	  Baník	  Most	  schválil	  změnu	  pořadatelství	  tohoto	  utkání;	  v	  dlouhodobé	  části	  
WHIL	  budou	  tedy	  v	  rozpisu	  utkání	  :	  	  WA04	  DHK	  Baník	  Most	  –	  ŠKP	  Senec	  a	  

WB04	  ŠKP	  Senec	  –	  DHK	  Baník	  Most	  
b) utkání	  WA04	  DHK	  Baník	  Most	  –	  ŠKP	  Senec	  bude	  odloženo	  a	  odehráno	  v	  Mostě	  v	  termínu,	  

který	  řádně	  během	  15	  dnů	  nahlásí	  DHK	  Baník	  Most	  a	  následně	  jej	  musí	  schválit	  ředitel	  
WHIL;	  termín	  může	  být	  určen	  i	  na	  pracovní	  den,	  kdykoli	  do	  30.11.2014.	  

c) klubu	  ŠKP	  Senec	  uděluje	  ředitel	  WHIL	  pořádkovou	  pokutu	  100	  euro	  podle	  čl.9	  odst.4	  
Rozpisu	  WHIL	  za	  nezajištění	  utkání	  a	  nedodání	  seznamu	  hráček;	  

d) klubu	  ŠKP	  Senec	  uděluje	  ředitel	  WHIL	  pořádkovou	  pokutu	  20	  euro	  za	  nedostatky	  v	  hlášení	  
utkání	  WA04.	  

Udělené	  pokuty	  jsou	  splatné	  do	  10	  dnů	  a	  lze	  je	  uhradit	  
-‐ bezhotovostní	  platbou	  do	  GE	  Money	  Bank,	  a.s.,	  Hybernská	  20,	  110	  00	  Praha	  1	  na	  účet	  

číslo	  1730408504/0600,	  IBAN:	  CZ12	  0600	  0000	  0017	  3040	  8504,	  BIC:	  AGBACZPP	  
-‐ v	  hotovosti	  do	  pokladny	  ČSH,	  Bolzanova	  1,	  110	  00	  Praha	  1.	  

	  
Proti	  tomuto	  rozhodnutí	  ředitele	  WHIL	  se	  lze	  odvolat	  v	  souladu	  s	  příslušnými	  ustanoveními	  řídících	  
dokumentů	  WHIL.	  
Ředitel	  WHIL	  bude	  nadále	  intenzivně	  jednat	  s	  klubem	  ŠKP	  a	  s	  dalšími	  zainteresovanými	  stranami	  
s	  cílem	  zajistit	  řádný	  průběh	  soutěže.	  
	  
	  
 

2.	  ZÁLOHY	  NA	  ÚHRADY	  ROZHODČÍCH	  A	  DELEGÁTŮ	  (jen	  ČSH)	  
	  
Soutěžní	  úsek	  ČSH	  vystaví	  českým	  klubům	  WHIL	  zálohové	  faktury	  na	  centralizované	  zajištění	  plateb	  
odměn	  a	  příspěvků	  na	  cestovní	  výdaje	  v	  následujícím	  objemu	  a	  s	  danou	  splatností:	  

do	  30.9.2014	   	   20.000	  Kč	  
do	  1.11.2014	   	   15.000	  Kč	  
do	  10.1.2014	   	   30.000	  Kč	  
do	  	  	  7.3.2015	   	   20.000	  Kč	  
do	  20.4.2015	   	   25.000	  Kč	  

Prosíme	  o	  dodržení	  uvedených	  termínů	  splatnosti;	  případné	  neuhrazení	  faktury	  bude	  bez	  prodlení	  
řešeno	  disciplinárně.	  Vyúčtování	  provede	  sekretariát	  ČSH	  ke	  31.12	  a	  na	  konci	  ročníku.	  
	  
	  

	  
3.	  ORGANIZAČNÍ	  INFORMACE:	  

 
a) Schválení	  změn	  termínů	  utkání	  WHIL	  

Utkání	  WA25	  Sokol	  Poruba	  –	  Iuventa	  Michalovce	  (původní	  termín	  25.10.2014)	  bude	  kvůli	  účasti	  
družstva	  Michalovců	  v	  evropském	  poháru	  předehráno	  v	  novém	  termínu	  ve	  středu	  22.10.2014	  od	  
18:00	  hodin	  v	  Ostravě.	  



	  
b) změny	  nominací	  

WA02	  HC	  Veselí	  –	  Bemaco	  Prešov	   20/9	  17:00	   rozh.	  Točík-‐Zych,	  nově	  delegát	  Novák	  

WA03	  Sokol	  Poruba	  –	  Slavia	  Praha	   20/9	  16:30	   rozh.	  Kavulič-‐Skružný,	  nově	  delegát	  Simu	  

WA06	  HC	  Zlín	  –	  Sokol	  Písek	   	   21/9	  15:00	   rozh.	  Frieser-‐Pavlát,	  nově	  del.Rzymanová	  
	  

c) nová	  telefonní	  čísla:	  

Richard	  Toman,	  Slavia	  Praha:	  mobilní	  telefon	  (+420)	  725	  135	  572	  

Václav	  Zelenka,	  rozhodčí:	  telefon	  do	  zaměstnání	  (+420)	  723	  545	  091	  
 
	  
	  
	  
V	  Praze,	  18.9.2014	  
	  
	  
Jiří	  Konečný	  
ředitel	  WHIL	  	  
	  


