Zápis č. 6 / 19.11.2021 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina

STK rozhoduje a předává DK:
24) K poslednímu možnému termínu základní části LSŽ „B“ a LMŽ „D“ nebyla odehrána utkání č. K6022 a K8022 mezi
HC Mariánské Lázně : HC Baník Sokolov z důvodu neohlášení termínu utkání pořádajícím družstvem
prostřednictvím systému zápasů.
STK z důvodu porušení čl. 313 písm. a) SDŘ, kdy pořádající klub je povinen hlásit termín utkání, utkání
nezapočítává, tj. považuje za nesehraná v souladu s čl. 410, písm. f) SDŘ.
STK předává uvedené provinění k dořešení DK dle článku 411, odst. 3. SDŘ.
25) Ze zápisu o utkání LSŽ „B“ č. K8041 mezi HC Baník Sokolov : HC Tachov vyplývá, že se družstvo HC Tachov
nedostavilo k utkání.
STK z důvodu naplnění skutkové podstaty dle čl. 411, odst. 1., písm. b) SDŘ nenastoupení k utkání kontumuje
utkání dle čl. 410 písm. b) SDŘ ve prospěch týmu HC Baník Sokolov 5:0.
STK předává uvedené provinění k dořešení DK dle článku 411, odst. 3. SDŘ.
26) STK se na své schůzi zabývala písemným oznámením klubu HC Rebel město Nejdek o odstoupení družstva klubu
ze soutěže LSŽ „B“ sk. 7.
STK bylo dne 11.11.2021 v čase 13:52 formou elektronické pošty odeslané z adresy m.bystricky@nejdek.cz
doručeno oznámení Klubu HC Rebel město Nejdek panem Marcelem Bystřickým, že klub dnem 14.11.2021
odstupuje ze soutěže LSŽ „B“, sk. 7.
STK s přihlédnutím ke skutečnosti že ve skupině 7 LSŽ „B“ zbývalo ke dni klubem učiněného oznámení odehrát
dvě utkání z celkového počtu dvanáct 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
kontumují ve prospěch soupeřů a do soutěže se takto určené výsledky družstva klubu započítávají.
Utkání soutěže č. K8030 mezi HC Tachov : HC Rebel město Nejdek se na základě provinění Klubu dle čl. 411 písm.
h) SDŘ kontumuje v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ ve prospěch družstva klubu HC Tachov v poměru 5:0 a
v souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se dva body přiznávají družstvu klubu HC Tachov.
Utkání soutěže č. K8040 mezi HC Stadion Cheb : HC Rebel město Nejdek se na základě provinění Klubu dle čl. 411
písm. h) SDŘ kontumuje v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ ve prospěch družstva klubu HC Stadion Cheb v poměru
5:0 a v souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se dva body přiznávají družstvu klubu HC Stadion Cheb.
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.

STK předává DK:
27) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1071 Mostečtí Lvi : Piráti Chomutov B vyplývá, že se k utkání nedostavil rozhodčí Petr
Štěpanovský. Utkání byl řízeno náhradním rozhodčím Miroslavem Majerčinem.
Událost je popsána HR Markem Domským v zápise o utkání.
STK předává k dořešení DK.
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28) Ze zápisu o utkání LMŽ „D“, sk. 7 č. K6041 HC Baník Sokolov : HC Tachov vyplývá, že na utkání nebyla přítomna
zdravotní služba. Událost je popsána v zápise o utkání HR Janem Charvátem.
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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