Zápis č. 7 / 13.11.2018 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka

STK navrhuje postihnout a předává k rozhodnutí DK:
21) STK eviduje v zápisech o utkání chyby:
● K3908 - chybějící podpis HR pod tresty obou týmů – HR Petr Procházka, zapisovatel Robert Lanzendörfer –
100 Kč
● K7038 - chybějící údaj o počtu diváků; nevyškrtnutý gólman domácích, který nezasáhl do hry; neoznačení HR
"A", "B" – HR Jiří Šneberk, zapisovatel Antonín Pašek – 100 Kč
● K7043 - neoznačení HR "A", "B" – HR Michal Flaksa, zapisovatel Radim Kala – 100 Kč
● K7044 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do zápasu – HR Jan Kanický, zapisovatel Adéla
Gerstnerová – 100 Kč
● K5037 - nevyškrtnutý brankář hostujícího týmu, který nezasáhl do zápasu; chybějící označení kapitána
hostujícího týmu – HR Jan Červenka, zapisovatel Michala Mundilová – 100 Kč
● K5043 - neoznačení kapitána domácího týmu; neoznačení licence trenéra hostujícího týmu – HR Šimon
Krutina, zapisovatel Radim Kala – 100 Kč
● K5044 - 4. gól hostů - hráč č. 86 - není v zápise – HR Jan Kanický, zapisovatel Adéla Gerstnerová – 100 Kč
● K0520 – neoznačení HR „A“ a „B“ – HR Roman Čelikovský, zapisovatel Petr Krajc – 100 Kč
● K1706 – nedodaný zápis – HR Patrik Goltsch – 200 Kč
● K7052 - nevyplněný název hostujícího týmu; nezapsán konec trestu hostujícího týmu (zač. 54:57) – HR Gustav
Kysilka, zapisovatel Tobias Blažeňák – 100 Kč
STK předává k dořešení DK:
22) Ze zápisu o utkání RLD č. K3908 HC Energie Karlovy Vary „B“ - HC Stadion Cheb vyplývá, že se na utkání bez
omluvy nedostavil delegovaný dohlížitel trestné lavice Vladimír Stránský. Ve stejném utkání v tréninkové hale KV
Areny nebylo funkční zadávání gólů hostujícího týmu. Během 1. třetiny na utkání nebyla zajištěna zdravotní
služba, která se dostavila až na začátek 2. třetiny. Všechny události jsou popsány v zápise o utkání HR Petrem
Procházkou.
STK konstatuje, že se dohlížitel TL provinil proti článku 332 písm. a) SDŘ a pořádající klub HC Energie Karlovy Vary
se provinil proti čl. 314, písm. e) SDŘ. STK předává DK k dořešení.
23) Ze zápisu o utkání RLD č. K3909 HC Stadion Cheb - HC Rokycany vyplývá, že hlavní trenér Pavel Vild (HC
Rokycany) narozen 7. 8. 1969 nemá odpovídající licenci kvalifikace B (je držitelem licence C) k řízení dané
soutěže, proto byl ze zápisu o utkání vyškrtnut a hostující mužstvo HC Rokycany tak nastoupilo k utkání bez
hlavního trenéra (systém malého el. zápisu i přes výmaz trenéra jej stále generuje v tištěné verzi).
Vedoucí družstva hostujícího týmu HC Rokycany neposkytl nejpozději 30 minut před zápasem průkazy hráčů a
trenéra ke kontrole rozhodčím. Byl vyzván HR prostřednictvím zapisovatele utkání, který opakovaně navštívil
šatnu hostujícího týmu, kde byli přítomni pouze hráči (v čase 13:25, 13:33). Průkazy byly dodány v čase 13:41
prostřednictvím zapisovatele utkání, který si pro ně došel do hostující šatny na pokyn HR.
V šatně rozhodčích není dostatečné vybavení pro funkcionáře (židle). Všechny události jsou popsány v zápise o
utkání HR Michalem Kostourkem.
STK konstatuje, že trenér hostujícího klubu HC Rokycany Pavel Vild se provinil proti čl. 323, písm. a) SDŘ tím, že
neprokázal svou způsobilost k vedení utkání. Vedoucí HC Rokycany nesplnil své povinnosti vyplývající ze SDŘ čl.
324, písm. a). STK předává DK k dořešení.
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24) Ze zápisu o utkání RLD č. K3910 SK Kadaň - HC Energie Karlovy Vary „B“ vyplývá, že trenér domácího týmu SK Kadaň
nebyl fyzicky přítomen na hráčské lavici. Věc popsána v zápise o utkání HR Martinem Klikou. Trenér SK Kadaň se
provinil proti čl. 323 SDŘ, písm. e). STK předává DK k dořešení.

STK rozhoduje a předává k dořešení DK:
25) Ze zápisu o utkání RLD č. K3916 HC Stadion Cheb - SK Kadaň vyplývá, že do utkání nastoupil za hostující tým hráč
č. 19 Kuroiwa Thomas, reg. č.: 1018732002. Hráč nastoupil do utkání přesto, že v soutěži RLD mohou nastupovat
pouze hráči ročníků 2003 a mladší. Klub předložil dokument opravňující hráči nastoupit k utkání v této kategorii,
který nesplňuje podmínky dané Vnitřní směrnicí Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 95 upravující podmínky pro
„omlazení“ hráče pro účely jeho zařazení v soutěžích ČSLH. Povolit omlazení hráče, a tedy jeho start v konkrétní
soutěži či soutěžích organizovaných a řízených ČSLH pro mladší hráče je oprávněn výhradně výkonný výbor ČSLH.
Předložený dokument byl potvrzen pouze Ústeckým KVV ČSLH.
Tato skutečnost nebyla popsána v poznámkách o utkání a HR Roman Čelikovský (ČR – Jan Mráz „A“, Šimon
Krutina „B“) na základě předloženého dokumentu povolil hráči nastoupit. HR Roman Čelikovský své vyjádření
doplnil na základě výzvy e-mailem ze dne 13. 11. 2018 v čase 17:15.
STK konstatuje, že se jedná o naplnění skutkové podstaty neoprávněného startu hráče hostujícího týmu. STK dle
čl. 411, odst. 1, písm. d) SDŘ kontumuje utkání č. K3916 dle čl. 410 písm. b) SDŘ ve prospěch HC Stadion Cheb dle
409 odst. 1 SDŘ v poměru 5:0. Dle čl. 409 odst. 4. SDŘ ponechává všechny individuální statistiky obou
zúčastněných družstev.
STK upozorňuje na pochybení trenéra hostujícího družstva, který se provinil proti čl. 323, písm. b) SDŘ a
vedoucího mužstva, který se provinil proti čl. 324, písm. b) SDŘ. STK upozorňuje na pochybení rozhodčích utkání,
kteří se provinili proti čl. 332, písm. c) SDŘ.
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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