Zápis č. 5 / 11.11.2021 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina
STK rozhoduje:
17) STK na základě rozhodnutí DK k bodu 17), kdy utkání LSŽ „B“ č. K8010 HC Mariánské Lázně : HC Rebel město
Nejdek bylo v čase 20:00 ukončeno s odkazem na článek 340, písm. a) SDŘ.
STK ponechává výsledek dosažený na hřišti v souladu s čl. 410, písm. a) SDŘ.
STK rozhoduje a předává DK:
20) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1043 HC Děčín : HC Draci Bílina vyplývá, že v zápise o utkání nebyl zapsán hráč
domácích č. 22 (David Bříza). Událost je pospána v zápise o utkání HR Pavlem Folkem takto: „Po celou dobu
utkání nebyla funkční časomíra - místo ní byly použity stopky. V čase 36:21 nebyl uznán gól týmu HC Děčín z
důvodu chybějícího asistujícího hráče D 22 (DAVID BŘÍZA) v zápise o utkání. Hráč poslán do šatny. Jinak k utkání
bez připomínek.“.
STK z důvodu naplnění skutkové podstaty dle čl. 411, odst. 1., písm. d) SDŘ neoprávněný start Hráče ponechává
výsledek dosažený na hřišti v souladu s čl. 410, písm. a) SDŘ.
STK předává uvedené provinění k dořešení DK dle článku 411, odst. 3. SDŘ.
21) Ze zápisů o utkání KLŽ 3. tříd č. KM3035, KM3034 a KM3032 vyplývá, že se družstvo HC Mariánské Lázně
nedostavilo k utkáním turnaje 3. tříd. Událost je pospána v zápise o utkání KM3035.
STK z důvodu naplnění skutkové podstaty dle čl. 411, odst. 1., písm. b) SDŘ nenastoupení k utkání považuje
všechna uvedená utkání za nesehraná dle čl. 410 písm. f) SDŘ.
STK předává uvedené provinění k dořešení DK dle článku 411, odst. 3. SDŘ.
22) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1047 HC Draci Bílina : HC Stadion Litoměřice vyplývá, že utkání po nerozhodném
výsledku základní hrací doby dále pokračovalo prodloužením, což je v rozporu se TN a systémem soutěže RLJ, kde
se uvádí: „Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbová“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají tříbodovým systémem dle
čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ
s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez
použití písm. a) tohoto článku.“
STK ponechává výsledek dosažený na hřišti v souladu s čl. 410, písm. a) SDŘ.
STK předává provinění HR Davida Dyršmída k dořešení DK.
23) STK se na své schůzi zabývala písemným oznámením klubu HC Mariánské Lázně o odstoupení družstva klubu
ze soutěže Liga dorostu, sk. 1.
STK bylo dne 10. 10. 2021 v čase 15:20 formou elektronické pošty odeslané z adresy hcml@seznam.cz doručeno
oznámení Klubu HC Mariánské Lázně panem Petrem Budkou, že klub dnem 10. 10 2021 odstupuje ze soutěže
Liga dorostu, sk. 1.
STK s přihlédnutím ke skutečnosti že ve skupině 1 Liga dorostu zbývalo ke dni klubem učiněného oznámení
odehrát šest kol z celkového počtu deset kol daných rozpisem soutěže, je na místě v projednávaném případě
postupovat v souladu s čl. 413 odst. 1. písm. a) SDŘ, tedy že zbývající výsledky družstva klubu v soutěži se
nezapočítávají a utkání se považují za nesehraná.
Vzhledem k tomu, že vystoupení družstva klubu ze soutěže je považováno za provinění dle čl. 411 odst. 1. písm.
h) SDŘ předává STK dále DK dle čl. 411 odst. 3. SDŘ k dořešení.

Karlovarský KVV ČSLH, KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary | tel.: +420 603 539 439 | email: karlovarsky@czehockey.cz

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