Zápis č. 10 / 10.12.2018 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka

STK navrhuje postihnout a předává k rozhodnutí DK:
37) STK eviduje v zápisech o utkání chyby:
● K7062 – 1. gól hostů - as. hráč č. 17 - není v zápise; 2. gól hostů - hráč č. 8- není v zápise; chybějící podpis HR
po tresty domácího týmu; – HR Jan Charvát – 100 Kč
● K7083 – nevyškrtnutí brankáři obou týmů, kteří nezasáhli do utkání– HR Jan Lejsek, zapisovatel Tobias
Kopunec – 100 Kč
● K5083 – nevyškrtnutý brankář domácího týmu, který nezasáhl do zápasu – HR Jan Lejsek, zapisovatel Tobias
Kopunec – 100 Kč

STK rozhoduje:
38) Zápasy LSŽB č. K7063 a LMŽD č. K5063 HC Mariánské Lázně – SK Kadaň nebyly odehrány z důvodu zásahu vyšší
moci (nepříznivého počasí). Hostující tým SK Kadaň upozornil soupeře den před plánovaným dnem odehrání, že z
důvodu špatného počasí nebude moci k zápasům dorazit. V den utkání odeslal funkcionář hostujícího týmu sms
zprávu funkcionáři domácího týmu s tím, že tým z důvodu špatného počasí nebude moci k zápasům dorazit.
STK rozhoduje o náhradním termínu utkání dne 16. 12. 2018.

STK rozhoduje a předává k rozhodnutí DK:
39) V utkání RLD č. K3934 HC Litvínov „B“ a HC Stadion Litoměřice bylo při kontrole registračních průkazů zjištěno, že
hráč HC Stadion Litoměřice Vojtěch Smrž, číslo registrace 1126182004 má platnost registračního průkazu do 12.
11. 2018. Hráč nebyl připuštěn k utkání. Událost je uvedena ve zvláštní zprávě HR Rudolfem Tichým, která byla
doručena e-mailovou korespondencí dne 9. 12. 2018.
Ze zápisu o utkání RLD č. K3920 HC Stadion Litoměřice - HC Plzeň 1929 „B“ hraném dne 17.11.2018 vyplývá, že za
tým HC Stadion Litoměřice nastoupil hráč Vojtěch Smrž, číslo registrace 1126182004, jehož platnost registrace
byla do 12.11.2018. Událost není uvedena v zápise o utkání, zjištěno při jeho dodatečné kontrole.
STK tuto událost považuje za neoprávněný start hráče zaviněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku
324, písmeno a) a b) SDŘ. STK upozorňuje na pochybení rozhodčích, kteří se provinili dle čl. 332 písm. c) SDŘ při
kontrole zápisu o utkání a registračních průkazů hráčů.
STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ ponechává výsledek dosažený na hřišti utkání č. K3920 dle čl. 410 písm.
a) SDŘ. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou zúčastněných družstev.
Ze zápisu o utkání RLD č. K3922 HC Energie Karlovy Vary „B“ - HC Stadion Litoměřice hraném dne 22.11.2018
vyplývá, že za tým HC Stadion Litoměřice nastoupil hráč Vojtěch Smrž, číslo registrace 1126182004, jehož
platnost registrace byla do 12.11.2018. Událost není uvedena v zápise o utkání, zjištěno při jeho dodatečné
kontrole.
STK tuto událost považuje za neoprávněný start hráče zaviněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku
324, písmeno a) a b) SDŘ. STK upozorňuje na pochybení rozhodčích, kteří se provinili dle čl. 332 písm. c) SDŘ při
kontrole zápisu o utkání a registračních průkazů hráčů.
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STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ kontumuje utkání č. K3922 dle čl. 409 odst. 1 SDŘ ve prospěch HC Energie
Karlovy Vary „B“ v poměru 5:0. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou
zúčastněných družstev.
Ze zápisu o utkání RLD č. K3927 HC Stadion Litoměřice - HC Stadion Cheb hraném dne 25.11.2018 vyplývá, že za
tým HC Stadion Litoměřice nastoupil hráč Vojtěch Smrž, číslo registrace 1126182004, jehož platnost registrace
byla do 12.11.2018. Událost není uvedena v zápise o utkání, zjištěno při jeho dodatečné kontrole.
STK tuto událost považuje za neoprávněný start hráče zaviněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku
324, písmeno a) a b) SDŘ. STK upozorňuje na pochybení rozhodčích, kteří se provinili dle čl. 332 písm. c) SDŘ při
kontrole zápisu o utkání a registračních průkazů hráčů.
STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ ponechává výsledek dosažený na hřišti utkání č. K3927 dle čl. 410 písm.
a) SDŘ. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou zúčastněných družstev.
Ze zápisu o utkání RLD č. K3931 HC Stadion Litoměřice - SK Kadaň hraném dne 1.12.2018 vyplývá, že za tým HC
Stadion Litoměřice nastoupil hráč Vojtěch Smrž, číslo registrace 1126182004, jehož platnost registrace byla do
12.11.2018. Událost není uvedena v zápise o utkání, zjištěno při jeho dodatečné kontrole.
STK tuto událost považuje za neoprávněný start hráče zaviněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku
324, písmeno a) a b) SDŘ. STK upozorňuje na pochybení rozhodčích, kteří se provinili dle čl. 332 písm. c) SDŘ při
kontrole zápisu o utkání a registračních průkazů hráčů.
STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ ponechává výsledek dosažený na hřišti utkání č. K3931 dle čl. 410 písm.
a) SDŘ. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou zúčastněných družstev.
STK uvedená provinění předává k dořešení DK dle článku 411, odst. 3.

Zapsal za STK: Daniel Kubelka, člen STK Karlovarského hokeje KVV ČSLH
Za správnost: Josef Krutina, sekretář Karlovarského hokeje KVV ČSLH
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