Zápis č. 6 / 30.10.2018 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka

STK rozhoduje a předává k dořešení DK:
19) Ze zápis u o utkání RLD č. K3902 HC Stadion Cheb - HC Plzeň 1929 „B“ vyplývá, že v čase 53:00 bylo zjištěno, že
hráč hostujícího týmu č. 17 není uveden v zápise o utkání. Hráč byl následně poslán do kabiny. Věc popsána
v zápise o utkání HR Jiřím Šneberkem.
STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ kontumuje utkání č. K3902 dle čl. 409 odst. 1 SDŘ ve prospěch HC
Stadion Cheb v poměru 5:0. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou zúčastněných
družstev.
STK tuto událost 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.
20) Do utkání RLD č. K3903 SK Kadaň - HC Stadion Litoměřice byl před začátkem zápasu na soupisku domácího týmu
přidán hráč Novotný Lukáš (č. reg. 1032242004), který neměl dle registračního systému nastoupit. Vedoucí
družstva stvrdil svým podpisem, že byl před utkáním s touto skutečností seznámen. HR Václav Krebs, ČR Jakub
Beneš „A“, Pavel Kafka „B“.
Do utkání RLD č. K3903 SK Kadaň - HC Stadion Litoměřice byl před začátkem zápasu na soupisku domácího týmu
přidán hráč Mojžíš Roman (č. reg. 1018702003), který neměl dle registračního systému nastoupit. Vedoucí
družstva stvrdil svým podpisem, že byl před utkáním s touto skutečností seznámen. HR Václav Krebs, ČR Jakub
Beneš „A“, Pavel Kafka „B“.
Do utkání RLD č. K3903 SK Kadaň - HC Stadion Litoměřice byl před začátkem zápasu na soupisku domácího týmu
přidán hráč Novák Jaroslav (č. reg. 1018602003), který neměl dle registračního systému nastoupit. Vedoucí
družstva stvrdil svým podpisem, že byl před utkáním s touto skutečností seznámen. HR Václav Krebs, ČR Jakub
Beneš „A“, Pavel Kafka „B“.
STK šetřením v registračním systému zjistila, že všichni uvedení hráči měli v době utkání povolené hostování do
klubu Piráti Chomutov (reg.č. 50302), čímž se jedná o naplnění skutkové podstaty neoprávněných startů všech
uvedených hráčů.
STK dle článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ kontumuje utkání č. K3903 dle čl. 409 odst. 1 SDŘ ve prospěch HC
Stadion Litoměřice v poměru 0:5. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou
zúčastněných družstev.
STK tuto událost považuje za neoprávněný start hráče zaviněný vedoucím družstva, který se provinil dle článku
324, písmeno a) a b) SDŘ dále trenérem družstva, který se provinil dle čl. 323 pís. b) SDŘ. STK upozorňuje na
pochybení rozhodčích, kteří se provinili dle čl. 332 písm. c) SDŘ při kontrole zápis o utkání a registračních průkazů
hráčů.
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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