Zápis č. 9 / 30.11.2018 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka

STK navrhuje postihnout a předává k rozhodnutí DK:
29) STK eviduje v zápisech o utkání chyby:
● K1716 – nedodaný zápis – HR Michal Škrobák – 200 Kč
● K1720 – nedodaný zápis – HR Milan Vyštejn – 200 Kč
● K3919 – nedodaný zápis – HR Marek Domský – 200 Kč
● K9007 – nedodaný zápis – HR Pascal Janek Abel – 200 Kč
● K7055 – nevyškrtnutý brankář domácího týmu, který nezasáhl do zápasu; neoznačení kapitána hostujícího
týmu – HR Jan Charvát, zapisovatel Matěj Bíma – 100 Kč

STK předává k rozhodnutí DK:
30) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1720 HC Stadion Litoměřice – HC Hvězda Praha vyplývá, že po skončení utkání odmítl
podat hostující kapitán Tomáš Searle ruku rozhodčím. Věc je uvedena v zápise o utkání, HR Milan Vyštejn.
STK tuto událost shledává jako provinění hráče vůči čl. 325, písm. a) SDŘ, nedodržení pravidel ledního hokeje,
konkrétně pravidla č. 168, odst. VI. bod 2 Pravidel ledního hokeje použití nemravného gesta. STK předává
k dořešení DK.
31) Ze zápisu o utkání turnaje KLP č. K9406 mezi týmy HC Baník Sokolov, HC Čerti Ostrov a HC Energie Karlovy Vary
vyplývá, že se na utkání bez řádné omluvy nedostavil delegovaný rozhodčí Pascal Janek Abel. Utkání společně
s druhým rozhodčím Romanem Čelikovským odřídil rozhodčí – laik. Událost je popsána v zápise o utkání HR
Romanem Čelikovským.
STK konstatuje, že se rozhodčí Pascal Janek Abel provinil proti článku 332 písm. a) SDŘ. STK předává k dořešení
DK.
32) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1725 HC Energie Karlovy Vary „B“ - HK Kralupy n. Vltavou vyplývá, že po skončení druhé
třetiny v čase 40:00 trenér hostujícího týmu Lukáš Majer obdržel trest ve hře TH za porušení pravidla č.168
Pravidel ledního hokeje. Funkcionář hostujícího týmu se vyjadřoval vulgárně, neuctivě a urážlivě k čárovému
rozhodčímu Jakubovi Suchému a také mu vyhrožoval. V čase 40:00 v útrobách stadionu došlo k šarvátce mezi
hráči hostujícího týmu č. 22 - Tomáš Kleveta a domácího týmu č. 76 Martin Doubek. Hráč domácího týmu s
číslem 76 Martin Doubek obdržel trest ve hře TH za bitku. Hráč hostujícího týmu s číslem 22 Tomáš Kleveta
obdržel trest ve hře TH za bitku. Pořadatelské službě se i přes veškerou snahu nepodařilo šarvátce zabránit. V
čase 60:00 vyloučen hráč domácího týmu s číslem 13 Jan Petrov, který obdržel OK za nesportovní chování vulgárně a neuctivě urážel hráče hostujícího týmu při odchodu do kabin po skončení utkání. Celá událost je

popsána v zápise o utkání HR Mgr. Martinem Grechem. STK předává DK k dořešení.

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