Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
DK/5/17

Vyřizuje/telefon
Krutina/603539439

Karlovy Vary
24. 11. 2017

Zápis č. 5/24. 11. 2017 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:

17) Ve věci (bod 18) STK) zjištěných chyb ze zápisů o utkání potvrzuje navržené finanční postihy STK pro tyto rozhodčí:




















HR Jan Chautur – 200 Kč, č. K5086 - neoznačení HR "A", "B"; nevyškrtnutý brankář hostů, který nezasáhl do zápasu;
nevyplněné poznámky o utkání; chybějící podpisy HR pod tresty
HR Jan Chautur – 200 Kč, č. K7086 - neoznačení HR "A", "B"; poznámky o utkání; chybějící podpisy HR pod tresty
HR Bohuslav Tenkrát – 100 Kč, č. K5070 - neoznačení HR "A", "B"; neoznačení kapitáni obou týmů
HR Jiří Vozár – 100 Kč, č. K5072 - neoznačení HR "A", "B", chybí označení kapitána domácího týmu
HR Martin Pulda - 100 Kč, č. K7085 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do utkání; neoznačení HR
"A", "B"
HR Miroslav Brand – upozornění, č. K3220 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do utkání
HR Roman Duršpek – upozornění, č. K3221 - nevyškrtnutí brankáři obou týmů, kteří nezasáhli do utkání
HR Martin Hubínek – upozornění, č. K7068 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do utkání
HR Bohuslav Tenkrát – upozornění, č. K7070 - neoznačení HR "A", "B"
HR Jiří Vozár – upozornění, č. K7072 - neoznačení HR "A", "B"
HR Marek Domský – upozornění, č. K5068 - chybějící podpisy HR pod tresty
HR Dan Moulis – upozornění, č. K0516 - chybí označení trenérské licence trenéra domácího týmu
HR Roman Duršpek – upozornění, č. K3210 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do utkání
HR Jan Kadeřábek – upozornění, č. K7078 - nevyškrtnutý brankář domácího týmu, který nezasáhl do utkání
HR Matyáš Grunt – upozornění, č. K7079 - neoznačený kapitán domácího týmu
HR Jiří Vozár – upozornění, č. K7087 - neoznačení HR "A", "B"
HR Matyáš Grunt – upozornění, č. K5064 - chybějící označení trenérské licence trenéra hostujícího týmu
HR Martin Pulda – upozornění, č. K5085 - neoznačení HR "A", "B"
HR Jiří Vozár – upozornění, č. K5087 - neoznačení HR "A", "B"

Finanční postihy jsou splatné do 14 dní od doručení tohoto rozhodnutí.
18) Ve věci (bod 19) STK) předčasného ukončení utkání č. K7073 Piráti Chomutov – HC Mariánské Lázně. HR Zdeněk Pleticha v čase
14:18 utkání ukončil pro nedostatečný počet hráčů. Ze zápisu o utkání vyplývá, že HR Zdeněk Pleticha pochybil. Nebyla totiž
neplněna podstata čl. 340 písm. a) SDŘ, protože v průběhu hry neklesnul počet Hráčů včetně brankáře družstva pod 10. Z důvodu
naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A. bod 7. SDŘ trestá DK HR Zdeňka Pletichu v souladu s
čl. 502 písmeno b) SDŘ, finanční pokutou ve výši 1.000,- Kč. Dále je rozhodčí povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
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19) Ve věci (bod 20) STK) slovního útoku trenéra Ladislava Žáka směrem k rozhodčím. Po skončení utkání č. K5080 SK Kadaň – HC Slovan
Louny vtrhl do kabiny rozhodčích trenér domácího týmu SK Kadaň Ladislav Žák a slovně zaútočil na rozhodčí. Z důvodu naplnění
skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A. bod 4. písm. b) SDŘ trestá DK trenéra Ladislava Žáka v souladu
s čl. 502 písmeno b) SDŘ, finanční pokutou ve výši 1.000,- Kč. Dále je trenér povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
20) Ve věci (bod 20) STK) pochybení pořadatelské služby, která nezabránila vniknutí trenéra do kabiny rozhodčích. Po skončení utkání
č. K5080 SK Kadaň – HC Slovan Louny vtrhl do kabiny rozhodčích trenér domácího týmu SK Kadaň Ladislav Žák a slovně zaútočil na
rozhodčí. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění čl. 316 písm. e) SDŘ trestá DK pořádající klub SK Kadaň v
souladu s čl. 502 písmeno a) SDŘ, napomenutím. Dále je klub povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Částka je
splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
21) Ve věci (bod 21) STK) neodehraného utkání č. K7090 HC Tachov – HC Mariánské Lázně. Mužstvo HC Mariánské Lázně se
nedostavilo k utkání. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 317 písmene a) a b) ukládá DK klubu
HC Mariánské Lázně v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokutu ve výši 3.000,- Kč. Dále je klub povinen uhradit poplatek za
projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

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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