Zápis č. 2 / 16.10.2020 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina

STK navrhuje postihnout a předává k rozhodnutí DK:
8) STK eviduje v zápisech o utkání chyby:
●

K8035 – nevyplněné poznámky o utkání – HR Matěj Gažík, zapisovatel Gustav Poncar – 100 Kč

STK rozhoduje:
9) Ze zápisů o utkání U9018 a K3015 vyplývá, že hráč Jan Teterja byl zapsán v obou zápisech o utkání. Obě utkání
byla sehrána v jeden den, 2. 10. 2020. Šetřením bylo zjištěno, že hráč nastoupil průkazně v utkání ligy starších
žáků U9018. Průkaznost tvrzení vedoucího mužstva je doložitelná na videozáznamu a také ze zápisu o utkání, v
němž hráč vstřelil ve třicáté minutě branku. Toto utkání se hrálo v Sokolově v době od 17:00 do 18:55 hod.
Hráč Teterja byl však zapsán také v zápisu o utkání K3015, které se hrálo v M. Lázních téhož dne od 19:15 do
21:45 hod. Z uvedených časových relací je jasné, že jmenovaný nemohl být přítomen na obou utkáních a z
výpovědí všech dotazovaných vyplývá, že nastoupil pouze do utkání U9018.
Vedoucí mužstva dorostu HC Energie Karlovy Vary Miroslav Hylas uvádí, že v předstihu napsanou sestavu do
zápisu o utkání K3015 již nedokázal před utkáním změnit a napravit tak technickou chybu, které se dopustil.
Konzultoval tento problém s hlavním rozhodčím utkání J. Červenkou, který připustil k utkání hráče Antonína
Zicha, který nebyl zapsán na soupisku v zápise o utkání a popsal celou situaci v poznámkách o utkání.
STK projednala situaci s p. Rachotou, který potvrdil, že systém měl v inkriminovanou dobu výpadek, a tudíž
nebylo možno vstoupit do uzavřených částí zápisu a změnit tak hráče přímo v soupiskách. Způsob, jakým HR
problém vyřešil, považuje STK za správný a v danou chvíli jediný možný.
Z uvedených skutečností vyplývá, že HR Jan Červenka splnil všechny povinnosti, které mu ukládá SDŘ v rámci
kontroly zápisu o utkání a registračních průkazů. Zjištěný nedostatek nedokázal řádně napravit, ale vzhledem k
tomu, že hráč Antonín Zich splnil všechny podmínky ke startu v utkání, připustil HR jeho start dle SDŘ článek 332,
písm. d). Umožnil tak uskutečnění utkání.
Dle shora uvedených skutečností STK nepovažuje start Antonína Zicha za neoprávněný, a tudíž uznává platnost
utkání včetně výsledku a všech dosažených statistik.

STK rozhoduje a předává DK:
10) Ze zápisů o utkání 6110 a K8029 vyplývá, že hráčka Tereza Pavelková byla zapsána v obou zápisech o utkání.
Obě utkání byla sehrána v jeden den, 4. 10. 2020. Šetřením bylo zjištěno, že hráčka nastoupila průkazně v utkání
ligy žen 6110. Toto utkání se hrálo v Pardubicích, v době od 16:45 do 18:50 hod. Vzhledem k tomu, že hráčka
prokazatelně startovala v utkání ligy žen v Pardubicích, což svou výpovědí potvrdil trenér J. Kliment. Byla tudíž
fyzicky v Pardubicích společně se svým hráčským průkazem. Hráčka, tím pádem nemohla nastoupit v utkání
K8029, které se hrálo v Chebu, v době od 12:00 do 14:15 hod. Přesto byla zapsána v zápisu o utkání.
Tuto skutečnost potvrdil svou výpovědí také trenér HC Stadion Cheb Pavel Hlavatý. „Úplně jednoduše to řeknu.
Terka hrála v sobotu za nás v Kadani a v neděli jela za Dračice. Když vidím čas potvrzených soupisek, tak na obě
utkání dělal Majla v pátek v podvečer. Předpokládám, že vždy načítá z celosezonní soupisky, kde jsou všichni
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hráči/hráčky. Na neděli jsme Terku zapomněli odebrat.“ Hráčka byla zapsána vedoucím do zápisu o utkání
překopírováním sezónní soupisky.
Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o technickou chybu, která neměla vliv na průběh utkání, ponechává STK
dle článku 410, písm. a) v platnosti výsledek i individuální statistiky.
STK v tomto shledává následující provinění:
Vedoucí HC Stadion Cheb Miloš PETR předložil chybně vyplněný zápis o utkání a nevyškrtl hráče, kteří do utkání
nenastoupili. Tím se provinil dle článku 324, písm. e), SDŘ.
Zapisovatel Petr Procházka se provinil dle čl. 327, odst. 2. SDŘ tím, že nevyškrtl po konzultaci s vedoucím týmu
hráče, který nezasáhl do utkání.
Hlavní rozhodčí Dan Moulis se provinil dle článku 332, písm. d) SDŘ, když nedbale provedl kontrolu zápisu a
registrací hráčů a připustil tak k utkání hráče, který nesplňoval podmínky startu.
STK předává shora uvedené k dořešení DK.

STK předává DK:

11) Ze zápisu o utkání LD, sk. A č. K3020 HC Baník Sokolov : HC Mariánské Lázně vyplývá, že se na utkání bez řádné
omluvy nedostavil delegovaný čarový rozhodčí Jan Charvát. Událost je popsána v zápise o utkání.
STK konstatuje, že se rozhodčí provinil proti článku 332 písm. b) SDŘ.
STK předává k dořešení DK.

Zapsal za STK: Josef Krutina, sekretář Karlovarského hokeje KVV ČSLH
Za správnost: Rostislav Špírek, předseda STK Karlovarského hokeje KVV ČSLH
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