Zápis č. 8 / 22.11.2018 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka

STK navrhuje postihnout a předává k rozhodnutí DK:
26) STK eviduje v zápisech o utkání chyby:
● K1715 - vítězný gól hostujícího týmu z nájezdů neuveden na přední straně zápisu v kolonce pro branky – HR
Gabriela Malá, zapisovatel Vladimír Peksa - 100 Kč
● K7049 - 21. gól domácího týmu - as. hráč č. 54 - není v zápise – HR Ondřej Brůha, zapisovatel Lukáš Matys –
100 Kč

STK rozhoduje a předává k dořešení DK:
27) Utkání KSM č. K0516 HC Stadion Cheb „B“ - HC Auta & Auta Cheb nebylo odehráno z důvodu nedostavení se
hostujícího týmu k utkání. Čekací doba byla dodržena. Věc popsána v zápise o utkání HR Romanem Čelikovským.
STK za porušení čl. 411, odst. 1, písm. b) SDŘ nenastoupení týmu HC Auta & Auta Cheb k utkání kontumuje utkání
č. K0516 dle čl. 410, písm. b) ve prospěch týmu HC Stadion Cheb v poměru 5:0.
STK předává k dořešení DK dle článku 411, odst. 3.
28) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1710 SK Kadaň - HC Klatovy vyplývá, že hosté nastoupili k utkání bez předložení
registračních průkazů. Vedoucí hostujícího týmu svým podpisem v poznámkách zápisu o utkání vypsal hráče i
s čísly OP a podpisem stvrdil, že hráči mají zdravotní prohlídky a všichni mají platné RP. Hostující tým nepředložil
seznam hráčů s podpisy hráčů, který měl být přílohou k zápisu o utkání.
STK předává DK k dořešení provinění rozhodčího, který nezajistil podpisy hráčů do zápisu o utkání ev. přílohy
k zápisu o utkání, čímž porušil nařízení článku 330, odst. 1. písm. b). Klub HC Klatovy se provinil nepředložením
registračních průkazů ve stanovené lhůtě, čímž porušil ustanovení čl. 322, odst. 1. SDŘ.

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