Zápis č. 2 / 8.10.2018 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka

STK navrhuje postihnout a předává k rozhodnutí DK:
2) STK eviduje v zápisech o utkání chyby:
● K1054 - chybějící označení kapitána hostujícího týmu - HR Šimon Glanc, zapisovatel David Krenkel - 100 Kč
● K7004 - chybějící podpisy HR pod tresty, chybějící označení kapitána hostujícího týmu - HR Tomáš Bubeliny,
zapisovatel Matyáš Motl - 100 Kč
● K5004 - chybějící označení HR a vedoucích týmů pod tresty, neoznačení HR “A” a “B”, branku hostů vstřelil
hráč č. 40 - není v zápise - HR Tomáš Bubeliny, zapisovatel Matyáš Motl - 200 Kč
● K5005 - chybějící označení kapitánů obou týmů - HR Dan Moulis, zapisovatel Michaela Marzyová - 100 Kč
● K7008 - chybějící podpisy HR pod tresty, nevyplněný čas konce utkání, nevyplněný čas trestu OK, chybějící
název hostujícího týmu – HR Jan Kanický, zapisovatel Tomáš Černý – 200 Kč
● K7009 – chybějící označení kapitána hostujícího týmu – HR Martin Bláha, zapisovatel Karim Ghazal –100 Kč
● K7010 – chybějící označení HR „A“ a „B“ - HR Petr Procházka, zapisovatel Blanka Sokolová – 100 Kč
● K5003 - 4. gól hostujícího týmu vstřelil hráč č. 16 - není v zápise; v zápise o utkání uvedeni dva hráči s číslem
18 – HR Roman Čelikovský, zapisovatel Matěj Hoffman – 200 Kč
● K5006 - chybějící označení kapitána hostujícího týmu – HR Zdeněk Troch, zapisovatel Jiří Šneberk – 100 Kč
● K5008 - nevyškrtnutý gólman domácího týmu, který nezasáhl do zápasu; nevyplněné poznámky o utkání – HR
Jan Kanický, zapisovatel Tomáš Černý – 200 Kč
● K5009 - nevyškrtnutý gólman domácího týmu, který nezasáhl do zápasu; chybějící označení kapitána
hostujícího týmu – HR Martin Bláha, zapisovatel Karim Ghazal – 100 Kč
● K5010 - chybějící označení HR "A" a "B" – HR Petr Procházka, zapisovatel Blanka Sokolová – 100 Kč
● K3018 - nevyškrtnutí brankáři obou týmů, kteří nezasáhli do utkání; chybějící označení zapisovatele utkání –
HR Lukáš Pastier, zapisovatel Jan Charvát (dle Hosysu) – 100 Kč
● K3014 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do zápasu – HR Lukáš Pastier, zapisovatel
Tomáš Krenkel – 100 Kč
● K7007 – nedodaný zápis – HR Matěj Gažík – 200 Kč
● K5011 – neoznačení HR „A“, „B“ – HR Jiří Šneberk, zapisovatel Martin Schmid – 100 Kč
● K5007 – nedodaný zápis – HR Matěj Gažík – 200 Kč

STK rozhoduje:
3) Ze zápisu o utkání RLJ č. 1057 mezi týmy HC Energie Karlovy Vary „B“ - SK Kadaň je patrné, že utkání nebylo
dohráno. V poznámkách o utkání je uvedeno HR Lukášem Pastierem: „Bezprostředně před začátkem 3. třetiny
vypadl proud na celém zimním stadionu v Sokolově. Po následném rozhodnutí HR v reálném čase 18:55 byly oba
týmy odeslány do šaten. Po hodinové čekací době stanovené pravidly nebyla dodávka elektřiny obnovena. HR se
následně rozhodl utkání předčasně za stavu 2:1 ukončit.“ Toto potvrzuje i zpráva delegáta Radka Sentenského.
STK konstatuje, že utkání bylo přerušeno dle článku č. 311, odst 1. pro nezpůsobilost hrací plochy (tma), následně
bylo utkání ukončeno v souladu s článkem 311, odst. 2.
STK dle čl. 410 písm. d) nařizuje odehrát nové utkání ve stanoveném termínu 19. 10. 2018 na ZS v Sokolově.
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STK rozhoduje a předává k dořešení DK:

4) V utkání LMŽD č. K5004 HC Čerti Ostrov - HC Tachov nastoupil hráč hostů č. 40 Matěj Bradáč, který však nebyl
uveden v zápise o utkání. Tento hráč v čase 18:13 skóroval. Gól byl uznán, ale hráč byl vykázán ze zápasu. Celá
věc popsána v zápise o utkání - HR Tomáš Bubeliny.
STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ kontumuje utkání č. K5004 dle čl. 409 odst. 1 SDŘ ve prospěch HC Čerti
Ostrov v poměru 5:0. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou zúčastněných
družstev.
STK toto považuje za neoprávněný start hráče zaviněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku 324,
písmeno a) a b) SDŘ a uvedené provinění předává k dořešení DK dle článku 411, odst. 3.

5) Ze zápisu o utkání LSŽB č. K7002 a LMŽD č. K5002 hraných dne 15. 9. 2018 HC Baník Sokolov - SK Kadaň je patrné,
že se nedostal druhý HR - dle hosysu byl delegovaný Jiří Janata. Obě utkání byla řízena jedním HR. Věc popsána v
zápise o utkání - HR Michal Havelec. Rozhodčí Michal Havelec postupoval dle čl. 334 SDŘ, s odvoláním na čl. 333
SDŘ. Rozhodčí Jiří Janata se nedostavením k utkání provinil porušením SDŘ čl. 332 ve všech bodech.
STK předává k dořešení DK.
6) V utkání RLD č. K3012 HC Energie Karlovy Vary „B“ - HC Klášterec nad Ohří bylo během první třetiny zjištěno, že
hráč týmu HC Klášterec nad Ohří č. 5 nebyl zapsán na soupisce týmu v zápise o utkání. Hráč z tohoto důvodu
nemohl pokračovat ve hře. Věc popsána HR (Šimon Glanc) v zápise o utkání.
STK toto považuje za neoprávněný start hráče zapříčiněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku 324,
písmeno a) a b) a uvedené provinění předává k dořešení DK dle článku 411, odst. 3.
STK dle článku 410, písm. a) ponechává výsledek dosažený na hřišti.

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