Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
STK/9/2017

Vyřizuje/telefon
KUBELKA/730957715

Karlovy Vary
14. 12. 2017

Zápis č. 9 / 14. 12. 2017 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:
 K7142 - nevyplněné poznámky k utkání; nevyplněný údaj počtu diváků, chybějící označení licence
trenéra domácího týmu, neoznačení HR "A", "B" – HR Jiří Vozár, zapisovatel Miroslava Jirkovská – 200 Kč
 K5142 - nevyplněné poznámky k utkání; nevyplněný údaj počtu diváků, neoznačení HR "A", "B" – HR Jiří
Vozár, zapisovatel Miroslava Jirkovská – 200 Kč
 K7121 - nevyplněné názvy obou týmů; chybějící podpisy vedoucích týmů pod soupiskami; nevyškrtnutý
brankář domácího týmu, který nezasáhl do zápasu – HR František Pěkný ml, zapisovatel Pavel Kadeřábek
– 200 Kč
 K3242 - nevyškrtnutý brankář domácího týmu, který nezasáhl do zápasu; hostující tým měl označeny
dva hráče jako kapitána – HR Šimon Glanc, zapisovatel Michala Mundilová – 100 Kč
 K5123 - neoznačení HR "A", "B", nevyškrtnutý brankář hostů, který nezasáhl do zápasu – HR Martin
Foltýn, zapisovatel Michal Barna – 100 Kč
 K5125 - neoznačení HR "A", "B"; chybějící podpis vedoucího hostujícího družstvo před zápasem – HR Jiří
Vozár, zapisovatel Miroslava Jirkovská – 100 Kč
 K5138 - nevyplněná zdravotní služba, neoznačení HR "A", "B" – HR Tadeáš Hanák, zapisovatel
neoznačení HR „A“, „B“ – 100 Kč
 K0012 - nevyškrtnutý gólman domácích, který nezasáhl do zápasu – HR Michal Havelec, zapisovatel
Josef Krutina – upozornění
 K0528 - neoznačený kapitán hostujícího týmu – HR Petr Baxa, zapisovatel Petr Krajc – upozornění
 K0531 – neoznačení kapitána hostujícího týmu – HR Jiří Holý, zapisovatel Dan Moulis – upozornění
 K3238 - nevyškrtnutí brankáři obou týmů, kteří nezasáhli do zápasu – HR Šimon Glanc, zapisovatel Josef
Krutina – upozornění
 K3239 - neoznačený kapitán domácího týmu – HR Michal Havelec, zapisovatel Rostislav Králík –
upozornění
 K7123 – neoznačení HR „A“, „B“ – HR Martin Foltýn, zapisovatel Michal Barna – upozornění
 K7125 - neoznačení HR "A", "B" – HR Jiří Vozár, zapisovatel Jaroslava Moudrá Flesarová – upozornění
 K7127 - nevyškrtnutí brankáři obou týmů, kteří nezasáhli do zápasu – HR Šimon Brňák, zapisovatel Filip
Janda – upozornění
 K7159 - chybějící označení kapitána domácího týmu – Jiří Vozár ml., zapisovatel Jaroslava Moudrá
Flesarová – upozornění
 K5132 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do zápasu – HR Jiří Beran, zapisovatel
Jakub Beneš – upozornění

STK rozhoduje a postupuje k dořešení DK:
27) Ze zápisu o utkání vyplývá, že v utkání č. K7133 SK Kadaň - HC Mariánské Lázně nastoupilo družstvo hostí v počtu
9 hráčů do pole a 2 brankáři. STK dle článku 410 písm. a) ponechává výsledek dosažený na hřišti. STK dále
předává k dořešení DK pro porušení článku 317, písm. b) a článku 318, odst. 1, písm. b).
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STK postupuje k dořešení DK:
28) STK předává k projednání DK neúčast druhého týmu HC Čerti Ostrov na turnaji č. 11 (K9411) v soutěži KLŽ 3. tříd,
který se konal na ZS v Sokolově. Tím porušují nařízení stanovené rozpisem soutěží a narušují průběh turnajů této
soutěže. Dle SDŘ je možno tato utkání považovat za nesehraná z důvodu nedostavení se k utkání. Rozlosování
soutěže bylo připraveno přesně pro potřeby klubů v KV kraji a především počty přihlášených týmů. Klub HC Čerti
Ostrov přihlásil do soutěže dva týmy.
29) STK předává k projednání DK neúčast druhého týmu HC Čerti Ostrov na turnaji č. 11 (K9011) v soutěži KLŽ 4. tříd,
který se konal na ZS v Ostrově nad Ohří. Zástupci pořádajícího klubu HC Čerti Ostrov nepřipustili k řádnému
utkání mužstvo HC Rebel město Nejdek. Mužstvo HC Rebel město Nejdek nebylo připuštěno ani po konzultaci s
předsedou STK a hlavním trenérem HC Rebel město Nejdek Rostislavem Špírkem, přestože nebyla na straně
pořádajícího klubu, vyjma neznalosti rozpisu soutěží, žádná objektivní příčina k tomuto aktu. V našem pojetí
soutěží tímto chováním narušují spolupráci, vztahy mezi kluby a základní premisu sportu. Klub HC Čerti Ostrov se
provinil proti SDŘ čl. 313 odst. 2 a čl. 314 písmeno b).
30) STK předává k projednání DK udělení trestu ve hře v utkání č. K7138 HC Energie Karlovy Vary – HC Baník Sokolov.
V čase 54:07 udělen TH hráči týmu HC Energie Karlovy Vary č. 25 Mikuláši Slavíkovi za faul naražení zezadu.
Situace je popsána v zápise o utkání HR Lukášem Pastierem: „Situace dobruslování kotouče v rohu, oba hráči
v plné rychlosti. Domácí hráč úmyslným naražení zezadu způsobil hostujícímu hráči zranění.“ Registrační průkaz
předán řídícímu orgánu. Zranění hostujícího hráče č. 30 Šimona Mlejnka je uvedeno v zápise o utkání.

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