Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
DK/12/18

Vyřizuje/telefon
Krutina/603539439

Karlovy Vary
2. 5. 2018

Zápis č. 12/2. 5. 2018 ze schůze DK Karlovarského VV ČSLH konané v Karlových Varech
Přítomní: Veverka Ladislav, Kostourek Michal, Holý Jiří, Krutina Josef

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

Rozhodnutí DK:

57) Ve věci (bod 56) a 58) STK) zjištěných chyb ze zápisů o utkání potvrzuje navržené finanční postihy STK pro tyto rozhodčí:

















HR Jiří Rybák – 200 Kč, č. K0568 – nedodaný zápis
HR Daniel Baranec – 200 Kč, č. K0568 – nedodaný zápis
HR Jan Charvát – 200 Kč, č. K5238 – nedodaný zápis
HR Jan Mráz – 200 Kč, č. K5238 – nedodaný zápis
HR Petr Baxa – 100 Kč, č. K0570 - neoznačení HR "A", "B", 5. branka hostujícího týmu, hráč č. 6 - není v zápise
HR Zdeněk Pleticha – 100 Kč, č. K7185 - 3. gól domácího týmu - hráč č. 24 - není v zápise
HR Radek Novák – 100 Kč, č. K7236 - 8. gól hostujícího týmu - asistence hráč č. 26 - není v zápise
HR Lukáš Kokman – 100 Kč, č. K5229 - 3. gól hostujícího týmu - hráč č. 20 - není v zápise
HR Petr Loefner, – upozornění, č. K7222 - nevyškrtnutý gólman domácího týmu, který nezasáhl do zápasu
HR Josef Kovář – upozornění, č. K5225 - neoznačení kapitáni obou týmů
HR Petr Fiala – upozornění, č. K0031 - nezapsaný vítězný nájezd ve statistice branek na přední straně zápisu
HR Jan Červenka – upozornění, č. K0032 - chybějící podpis HT a vedoucího hostujícího týmu
HR Jiří Holý – upozornění, č. K5234 - chybějící podpis vedoucí domácího týmu
HR Jiří Vozár ml. – upozornění, č. K7209 - chybějící podpisy HR pod tresty
HR Jiří Vozár ml. – upozornění, č. K7211 - chybějící podpisy HR pod tresty
HR Michal Biedermann – upozornění, č. K7237 - špatné označení trestu (OT - místo NESP)

58) Ve věci (bod 57) STK) neoprávněného startu hráče Schirl David, nar.: 9. 5. 2007 (SK Kadaň) v utkání č. K7230 HC Děčín - SK Kadaň.
Tím byly porušeny technické normy soutěže Liga starších žáků „B“ 2004-2005, kdy v soutěži kategorie starších žáků „B“ startují
hráči ročníku narození 2004 a 2005 a za družstvo mohou nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2006 po splnění podmínky
čl. 219 SDŘ.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 320, 323 písmeno b) a 324 písmeno b) ukládá DK trenérovi
Ladislavu Žákovi v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokutu 1.000,- Kč a vedoucímu družstva R. Tichému v souladu s čl. 502
písm. b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Dále je klub SK Kadaň povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková
částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
59) Ve věci (bod 57) STK) neoprávněného startu hráče Schirl David, nar.: 9. 5. 2007 (SK Kadaň) v utkání č. K7230 HC Děčín - SK Kadaň.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 332 písm. c) trestá DK hlavního rozhodčího Bohuslava
Tenkráta v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutím.
60) Ve věci (bod 59) STK) uděleného trestu ve hře hráči Robertu Chlánovi (HC Draci Bílina) za kopnutí v utkání č. K7237. Hráč se svým
jednáním v čase utkání 2:22 dopustil trestu kopnutí dle čl. 152 Pravidel ledního hokeje.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2, části A, bod 5., písm. b) SDŘ trestá DK hráče
Roberta Chlána (HC Draci Bílina) v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ zastavením činnosti na 7 měsíců od 17. 3. 2018. Dále je klub HC
Draci Bílina povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
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61) Ve věci (bod 60) STK) neoprávněného startu hráče Tomáš Mihalik, nar.: 30. 4. 2004 (SK Kadaň) v utkání č. K7215 HC Stadion
Litoměřice – SK Kadaň. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 529 odst. 2 ukládá DK klubu SK
Kadaň v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokutu 1.000,- Kč. Dále je klub povinen uhradit poplatek za projednání ve výši
500,- Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
62) Ve věci (bod 61) STK) nedoručeného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže. Zápis o utkání č. K0568 PSK 96 Cheb – HC Auta &
Auta Cheb, které se hrálo dne 6. 3. 2018, nebyl doručen řídícímu orgánu soutěže k dnešnímu dni ani po několika výzvách.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2., části A, bod 7. SDŘ ukládá DK rozhodčímu Jiřímu
Rybákovi v souladu s čl. 502 písmeno b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
63) Ve věci (bod 61) STK) nedoručeného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže. Zápis o utkání č. K0568 PSK 96 Cheb – HC Auta &
Auta Cheb, které se hrálo dne 6. 3. 2018, nebyl doručen řídícímu orgánu soutěže k dnešnímu dni ani po několika výzvách.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2., části A, bod 7. SDŘ ukládá DK rozhodčímu Danielu
Barancovi v souladu s čl. 502 písmeno b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
64) Ve věci (bod 61) STK) nedoručeného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže. Zápis o utkání č. K5238 HC Baník Sokolov – HC
Mariánské Lázně, které se hrálo dne 16. 3. 2018, nebyl doručen řídícímu orgánu soutěže k dnešnímu dni ani po několika výzvách.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2., části A, bod 7. SDŘ ukládá DK rozhodčímu Janu
Mrázovi v souladu s čl. 502 písmeno b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
65) Ve věci (bod 61) STK) nedoručeného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže. Zápis o utkání č. K5238 HC Baník Sokolov – HC
Mariánské Lázně, které se hrálo dne 16. 3. 2018, nebyl doručen řídícímu orgánu soutěže k dnešnímu dni ani po několika výzvách.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2., části A, bod 7. SDŘ ukládá DK rozhodčímu Janu
Charvátovi v souladu s čl. 502 písmeno b) SDŘ finanční pokutu 500,- Kč. Částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
66) DK se zabývala vysvětlením HR Zdeňka Pletichy k udělenému trestu (viz. bod 18) DK). Zdeněk Pleticha uváděl ve svém dopise, že
postupoval správně, když předčasně ukončil utkání č. K7073 Piráti Chomutov – HC Mariánské Lázně. DK si vyžádala kopii zápisu o
utkání, které bylo předáno po utkání domácímu týmu. Při porovnání kopie zápisu o utkání a doručeného originálu řídícímu orgánu
vyplývá, že originální zápis byl v poznámkách později doplněn o větu: „V čase 8:25 se zranil hráč H č. 8, nedohrál“ a zároveň v poli
zranění H: „Hráč číslo 8 – pravá ruka – N“. Tím byl porušen čl. 332 písm. f) a g) SDŘ.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2., části A, bod 10. SDŘ ukládá rozhodčímu Zdeňkovi
Pletichovi v souladu s čl. 502 písmeno b) SDŘ finanční pokutu 2.000,- Kč. Částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

Poučení:
1.

2.

POZOR ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU!!!
Finanční pokuty a poplatky se zasílají na účet Karlovarské krajské organizaci ČUS-CZ041, číslo účtu 115-5912560257 / 0100. Do
poznámky napište název klubu/jméno a číslo rozhodnutí.
Kopii dokladu o zaplacení je nutné zaslat na email: ks-karlovarsky@cslh.cz.
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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