Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
DK/6/17

Vyřizuje/telefon
Ladislav Veverka/602193389

Karlovy Vary
6. 3. 2017

Zápis č. 6/6. 3. 2017 ze schůze DK Karlovarského KVV ČSLH, konané v Karlových Varech
Přítomní: Veverka Ladislav, Kostourek Michal, Holý Jiří, Krutina Josef
DK se zabývala na základě čl. 517 SDŘ:
22) DK projednávala na svém jednání bod 22) ze zápisu č. 5/15.2.2017 stížnost Ing. Petra Vinše. Na základě stížnosti si vyžádala posudek
delegáta, který byl přítomen utkání ELIOD LMD č.u.: K8093 HC Berounští Medvědi – HC Příbram ze dne 5. 2. 2017. DK projednala
všechny dostupné výpovědi a rozhodla tento bod jednání UKONČIT. Z dostupných materiálů, které měla komise k dispozici
(posudek delegáta utkání a zprávu Komise rozhodčích Středočeského VV ČSLH) neshledala pochybení rozhodčích. Zároveň nebylo
možné z dostupných materiálů prokázat vinu rozhodčích o jejich hrubém vyjadřování se na adresu hráčů a rodičů mimo zimní
stadion.
31) DK zahájila řízení dle čl. 517 písm. b) s hráčem HC Mariánské Lázně Karlem Škarkou. Hráč se v utkání finále play off KLM č.u.: K1032
HC Mariánské Lázně – HC Stadion Cheb dopustil v čase 18.09 hrubého jednání vůči delegátovi utkání slovy: „Za to ti rozbiju držku,
za to, koho jsi sem poslal“ a v čase 19:57 „Počkej venku, rozbiju ti držku“. Na základě těchto uvedených skutečností DK dospěla k
závěru, že popsaným jednáním došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 4. písm.
b) SDŘ, za což se hráči Karlovi Škarkovi (HC Mariánské Lázně) v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ ukládá finanční pokuta ve výši 1.000,Kč. Dále je hráč povinen uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.

DK se zabývala na základě čl. 516 písm. a), d) SDŘ:
Rozhodnutí DK:
32) Ve věci (bod 33) STK) neodehrané utkání KSM KV kraje č. K2058 HC Mariánské Lázně „B“ – IHT Brimstones Cheb. Mužstvo IHT
Brimstones Cheb se nedostavilo k utkání. Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B.
bod 3. SDŘ ukládá DK týmu IHT Brimstones Cheb v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokutu 1.500,- Kč. Dále je oddíl povinen
uhradit poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. Celková částka je splatná do 14 dní od doručení rozhodnutí.
33) Ve věci (bod 34) STK) uděleného trestu ve hře pro hráče Bečváře Jiřího. V utkání KLM KV kraje – finále play off č. K1032 HC Mariánské
Lázně – HC Stadion Cheb byl udělen TH za nesportovní chování hráči hostí č. 89 Bečvář Jiří. Z důvodu naplnění skutkové podstaty
disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A. bod 4. písm. b) SDŘ trestá DK hráče Jiřího Bečváře (HC Stadion Cheb) v souladu čl.
502 písm. c) a čl. 506 bod 2. písm. a) SDŘ zastavením závodní činnosti na 6 týdnů od 4. 3. 2017. Dále je hráč povinen uhradit
poplatek za projednání ve výši 500,- Kč. 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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