Zápis č. 3 / 13.10.2021 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina

STK předává DK:

12) Ze zápisu o utkání KSM č. K0505 HC Auta&Auta Cheb : HC Stadion Cheb „C“ vyplývá, že hlavní trenér domácích
Radek Ticháček (HC Auta&Auta Cheb) nemá platný trenérský průkaz. Platnost průkazu trenéra Radka Ticháčka je
do 31.12.2020.
STK předává k dořešení DK.
13) Ze zápisu o utkání KLŽ 5. tříd č. K5007 HC Stadion Cheb : HC Energie Karlovy Vary vyplývá, že se k utkání
nedostavil rozhodčí Matěj Hoffman. Utkání byl řízeno jedním rozhodčím.
Událost je popsána HR Romanem Čelikovským v zápise o utkání.
STK předává k dořešení DK.
14) Ze zápisu o utkání LMŽ „D“ č. K6019 HC Rebel město Nejdek : HC Stadion Cheb vyplývá, že se k utkání nedostavil
rozhodčí Tadeáš Hanák. Utkání byl řízeno jedním rozhodčím.
Událost je popsána HR Tomášem Bubelinym v zápise o utkání. STK předává k dořešení DK.
Ze zápisu o utkání LSŽ „B“ č. K8019 HC Rebel město Nejdek : HC Stadion Cheb vyplývá, že se k utkání nedostavil
rozhodčí Tadeáš Hanák. Utkání byl řízeno jedním rozhodčím.
Událost je popsána HR Tomášem Bubelinym v zápise o utkání. STK předává k dořešení DK.
15) Ze zápisu o utkání KSM č. K0506 IHT Brimstones : PSK 96 Cheb vyplývá, že se k utkání nedostavil rozhodčí Matěj
Hoffman. Utkání byl řízeno jedním rozhodčím.
Událost je popsána HR Romanem Čelikovským v zápise o utkání.
STK předává k dořešení DK.
16) Ze zápisu o utkání KSM č. K0506 IHT Brimstones : PSK 96 Cheb vyplývá, že hlavní trenér domácích Pavel Jirka (IHT
Brimstones) nemá platný trenérský průkaz. Platnost průkazu trenéra Pavle Jirky je do 29.09.2021.
STK předává k dořešení DK.
17) Ze zápisu o utkání LSŽ „B“ č. K8010 HC Mariánské Lázně : HC Rebel město Nejdek vyplývá, že utkání bylo v čase
20:00 ukončeno s odkazem na článek 340, písm. a) SDŘ, jak je uvedeno v poznámkách o utkání: „Na konci 1.
třetiny byl zraněn H hráč č. 23 - Michal Bali. Po konci 1. třetiny byli rozhodčí informováni, že tento hráč nebude
schopen pokračovat v utkání, tedy nebyl dodržen minimální počet hráčů hostujícího celku k dalšímu průběhu
utkání. V čase 20:00 bylo utkání předčasně ukončeno z důvodu článku 340/a Soutěžního a disciplinárního řádu.
Po utkání vyrozuměn řídící orgán soutěže“.
STK shledalo tento způsob ukončení utkání jako neoprávněný.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že došlo k omylu zapisovatele při uvedení důvodu ukončení utkání, což bylo
následně doručeno e-mailovou korespondencí HR Oldřichem Orlem: „Ahoj Rosťo, dnes jsem kontroloval zápis,
který mi přišel emailem a našel jsem tam chybu. Jedná se o dohrávku K8010. V zápise se chybně odkazujeme na
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článek 340/a, ale mělo by být 339/d. Nechápu, jak se tento přepis mohl stát, (dělám blbýho, protože mi to uteklo,
co mi tam holky napsaly). Ještě je tam problém v evidenci brankařů, protože by tam mělo být, že odchytali 20 a ne
60 minut. Potřebovali bychom tedy někoho oslovit, jestli by se to dalo vše dodatečně opravit.“
Dále bylo zjištěno, že trenér HC Rebel Nejdek J. Kliment nechtěl pokračovat v utkání, trenér HC M. Lázně P. Neč v
utkání pokračovat chtěl, což potvrdili rozhodčí i zapisovatelka utkání.
STK konstatuje, že žádný z uvedených článků nebyl naplněn, proto stále není shledán důvod k ukončení utkání.
STK dle čl. 410 SDŘ zatím o výsledku utkání nerozhoduje.
Tímto žádáme disciplinární komisi o provedení řádného šetření, aby bylo možno rozhodnout, kdo a proč ukončil
utkání. Zda utkání ukončili rozhodčí, nebo trenér Jaroslav Kliment (HC Rebel město Nejdek) odmítl nastoupit a
pokračovat v utkání. Na základě výsledku šetření vydá STK rozhodnutí o výsledku utkání a případné kontumaci.

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