Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
DK/1/17

Vyřizuje/telefon
Krutina/603539439

Karlovy Vary
9. 10. 2017

Zápis č. 1/9. 10. 2017 ze schůze DK Karlovarského KVV ČSLH, konané v Karlových Varech

Přítomní: Kostourek Michal, Holý Jiří, Krutina Josef, Špírek Rostislav, Kubelka Daniel

DK se zabývala na základě čl. 516 písm. a), d) SDŘ:

Rozhodnutí DK:
1)

Ve věci (bod 1), 5), 7) STK) zjištěných chyb ze zápisů o utkání potvrzuje navržené finanční postihy STK pro tyto rozhodčí:

HR Aleš Peksa – 200,- Kč, č. K3201 - nedodaný zápis

HR Lukáš Hrubý – 200,- Kč, č. K7005 - nedodaný zápis

HR Lukáš Hrubý – 200,- Kč, č. K5005 - nedodaný zápis

HR Jakub Suchý – 100,- Kč, č. K7001 - 3. gól domácích, asistence hráč č. 25 - není v zápise; 6. gól hostů, gól hráč č. 13 není v zápise; nevyškrtnutý gólman domácích, který nezasáhl do zápasu

HR Jakub Suchý – 100,- Kč, č. K5001 - zapsán špatný výsledek utkání

HR Vojtěch Šik - 100 Kč, č. K3206 - chybí licence trenéra domácích; chybí název hostujícího klubu, nevyškrtnutí brankáři,
kteří nezasáhli do zápasu

HR Jan Kanický - 100 Kč, č. K7011 - nevyškrtnutý gólman hostů, který nezasáhl do utkání; chybí uvedení licence trenéra
hostujícího týmu; chybějící podpisy HR

HR Jan Kanický - 100 Kč, č. K5011 - chybějící podpisy HR; 5. gól hostů, asistence hráč č. 25 (číslo není v zápise)

HR Jiří Vozár ml. - 100 Kč, č. K7014 - chybí označení licence trenéra domácího týmu; neoznačení kapitána domácího týmu;
nevyplněné statistiky brankářů, chybí označení postaršených hráčů

HR Tadeáš Hanák - 100 Kč, č. K7016 - není zapsaná 10. branka domácího týmu

HR Tomáš Kouřil - 100 Kč, č. K5010 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do zápasu; chybějící název hostujícího týmu,
neoznačení HR "A", "B", neoznačení postaršených hráčů

HR Roman Čelikovský - 100 Kč, č. K5013 - nevyplněné statistiky brankářů, nevyškrtnutý gólman domácích, který nezasáhl
do zápasu, 2. gól hostů - zapsána asistence hráč č. 5 - není v zápise

HR Jiří Holý – 200 Kč, č. K0501 – nedodaný zápis

HR Gustav Kysilka – 200 Kč, č. K0502 - nedodaný zápis

HR Dan Moulis – 200 Kč, č. K5022 – nedodaný zápis

HR Dan Moulis – 200 Kč, č. K7022 – nedodaný zápis

HR Aleš Peksa – upozornění, č. K3201 – neoznačení HR „A“, „B“

HR Šimon Glanc – upozornění, č. K3209 - vítězný gól domácího týmu (branka ze SN) není zapsána na přední straně zápisu

HR Petr Baxa – upozornění, č. K7018 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do zápasu

HR Martin Klika – upozornění, č. K7017 - nevyplněné poznámky k utkání včetně podpisu HR

HR Radek Novák – upozornění, č. K7020 – chybějící označení kapitána hostujícího týmu

HR Jiří Beran – upozornění, č. K7021 - neoznačení HR "A", "B"

HR Petr Baxa - upozornění, č. K5018 – chybějící podpisy HR

HR Jakub Beneš – upozornění, č. K5021 - neoznačení HR "A", "B"

HR Jakub Suchý – upozornění, č. K5016 - chybějící podpisy HR

HR Tomáš Kouřil – upozornění, č. K7010 - neoznačení HR "A", "B"

HR Lukáš Matys – upozornění, č. K7015 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do zápasu

HR Michal Danylec – upozornění, č. K5009 - neoznačení HR "A", "B"
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HR Miroslav Majerčin – upozornění, č. K5014 - chybějící licence trenéra hostujícího týmu
HR Roman Čelikovský – upozornění, č. K7007 - nevyškrtnutý gólman hostů, který nenastoupil do utkání; špatná zkratka
trestu (UDHK namísto ZHK)
HR Marek Longauer – upozornění, č. K7002 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do zápasu
HR Martin Klika – upozornění, č. K5002 - chybí označení licence trenéra domácího týmu.

Finanční postihy jsou splatné do 14 dní od doručení tohoto rozhodnutí.
2)

Ve věci (bod 2) STK) nepředložení trenérské licence. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle SDŘ čl. 323
písmeno a) trestá DK trenéra Radka Škardu v souladu s čl. 502 písmeno a) SDŘ, napomenutím. Dále je trenér povinen uhradit
poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

3)

Ve věci (bod 3) STK) připuštění trenéra hostujícího týmu Radka Škardy k utkání LSŽ „B“ č. K7008 mezi HC Stadion Litoměřice – HC
Čerti Ostrov, přičemž je důvodný předpoklad, že trenérská licence nebyla předložena, tak jako v předcházejícím utkání K5008. Z
důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle SDŘ čl. 332 písmeno c) a f) trestá DK čarového rozhodčího Tomáše
Domina v souladu s čl. 502 písmeno a) SDŘ, napomenutím. Dále je rozhodčí povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

4)

Ve věci (bod 6) STK) předčasně ukončeného utkání LSŽ „B“ č. K7019 mezi HC Tachov – HC Slovan Ústí nad Labem z důvodu inzultace
rozhodčího na ledové ploše funkcionářem týmu HC Slovan Ústí nad Labem. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního
provinění dle SDŘ čl. 340 písmeno b) trestá DK vedoucího družstva Miroslava Dobnera v souladu s čl. 502 písmeno c) a čl. 506 bod
2. písm. a) SDŘ, zastavením činnosti na 3 měsíce od 24. 9. 2017 do 24. 12. 2017. DK dále ukládá klubu HC Slovan Ústí nad Labem
v souladu s čl. 503 písmeno b), finanční pokutu ve výši 2.000,- Kč. Dále je klub povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

5)

Ve věci (bod 8) STK) neodehraných utkání LMŽ „D“ č. K5004 a LSŽ „B“ č. K7004 mezi HC Slovan Ústí nad Labem – HC Mariánské
Lázně. Mužstvo HC Mariánské Lázně se nedostavilo k utkáním. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle
čl. 317 písmene a) a b) ukládá DK týmu HC Mariánské Lázně v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokutu 1.500,- Kč. Dále je
klub povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
Dále je klub HC Mariánské Lázně povinen uhradit na účet klubu HC Slovan Ústí nad Labem náhradu vzniklých nákladů za rozhodčí
ve výši 1.910,- Kč a náklady za pořadatelskou a zdravotní službu ve výši 900,- Kč. Celková částka je splatná na účet HC Slovan Ústí
nad Labem vedený u KB, a.s. č.u.: 78-4695650277/0100 do 14 dní od doručení rozhodnutí.

6)

Ve věci (bod 9) STK) neoprávněného startu hráče Procházka Karel (r. nar. 2009) v utkání LMŽ „D“ č. K5008 HC Stadion Litoměřice HC Čerti Ostrov. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 320, 323 písmeno b) a 324 písmeno b) ukládá
DK trenérovi Radku Škardovi v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokutu 1.000,- Kč a vedoucímu družstva Milanu Čornyj
v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Dále jsou povinni uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková
částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

7)

Ve věci (bod 9) STK) neoprávněného startu hráče Procházka Karel (r. nar. 2009) v utkání LMŽ „D“ č. K5008 HC Stadion Litoměřice HC Čerti Ostrov. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 332 písm. c) trestá DK HR Marka Domského
v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutím. Dále je HR povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka
je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

8)

Ve věci (bod 10) STK) neoprávněného startu hráče Procházka Karel (r. nar. 2009) v utkání LMŽ „D“ č. K5024 HC Čerti Ostrov _ HC
Děčín. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 320, 323 písmeno b) a 324 písmeno b) ukládá DK
trenérovi Radku Škardovi v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokutu 1.000,- Kč a vedoucímu družstva Milanu Čornyj v souladu
s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Dále jsou povinni uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je
splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

9)

Ve věci (bod 10) STK) neoprávněného startu hráče Procházka Karel (r. nar. 2009) v utkání LMŽ „D“ č. K5024 HC Čerti Ostrov – HC
Děčín. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 332 písm. c) trestá DK HR Šimona Glance v souladu s
čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutím. Dále je HR povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je splatná
do 14 dní od doručení rozhodnutí.
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Poučení:
1.

Finanční pokuty a poplatky se zasílají na účet Karlovarské krajské organizaci ČUS-CZ041, číslo účtu 78-2460100247 / 0100, variabilní
symbol 20, který je nutno na složenku či platební příkaz vyplnit. Kopii dokladu o zaplacení je nutné zaslat na email:
ks-karlovarsky@cslh.cz.

2.

Proti těmto rozhodnutím lze podat odvolání dle čl. 612 – 620 SDŘ.

Za DK vydal rozhodnutí: Ladislav Veverka, předseda
Za správnost: Josef Krutina, sekretář Karlovarského VV ČSLH
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