Zápis č. 7 / 20.12.2021 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina

STK rozhoduje a předává DK:
29) Ze zápisu o utkání LD 2021/22 - o postup - sk. 14 č. K3627 HK Lev Slaný : HC Pilsen Wolves vyplývá, že utkání po
nerozhodném výsledku základní hrací doby dále pokračovalo prodloužením, což je v rozporu se TN a systémem
soutěže LD, 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 Karla Čápa a Marka Havla k dořešení DK.
30) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1098 HC Draci Bílina : HC Děčín 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.
31) STK se na své schůzi zabývala písemným oznámením klubu HC Mariánské Lázně o odstoupení družstva klubu
ze soutěže KLŽ 3. tříd 2021/22.
STK bylo dne 16.12.2021 v čase 10:50 formou elektronické pošty odeslané z adresy hcml@seznam.cz doručeno
oznámení Klubu HC Mariánské Lázně panem Petrem Budkou, že klub dnem 16.12.2021 odstupuje ze soutěže KLŽ
3. tříd.
STK s přihlédnutím ke skutečnosti, že v soutěžích věkových kategorií 3. tříd se výsledky neevidují, budou veškerá
utkání KLŽ 3. tříd klubu HC Mariánské Lázně v souladu s čl. 410, písm. f) SDŘ považována 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.
STK předává DK:
32) Ze zápisu o utkání LD 2021/22 - o postup - sk. 14 č. K3627 HK Lev Slaný : HC Pilsen Wolves vyplývá, že trenér
hostujícího týmu Petr Jonák nepředložil ani po dotazu rozhodčího průkaz trenéra. Událost je popsána
v poznámkách k utkání HR Karlem Čápem a Markem Havlem.
33) Ze zápisu o utkání Minihokeje 2. tříd č. KM2044, KM 2046 vyplývá, že se mužstvo HC Mariánské Lázně dostavilo
k utkání s nedostatečným počtem hráčů pro zahájení utkání (7 hráčů a brankář). Tato skutečnost je uvedena
v poznámkách k utkání HR Danem Moulisem: „Družstvo HC Mariánské Lázně nemá od začátku sezóny dostatečný
počet hráčů a nové registrace pro hráče ještě nebyly vystaveny. Proto mají nižší počet hráčů, než požadují řády.“
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STK předává uvedené provinění k dořešení DK dle článku 411, odst. 3. SDŘ.
Ze zápisu o utkání Minihokeje 2. tříd č. KM2047 vyplývá, že se mužstvo HC Mariánské Lázně dostavilo k utkání s
nedostatečným počtem hráčů pro zahájení utkání (7 hráčů a brankář). Tato skutečnost je uvedena
v poznámkách k utkání HR Romanem Čelikovským: „Družstvo HC Mariánské Lázně nemá od začátku sezóny
dostatečný počet hráčů a nové registrace pro hráče ještě nebyly vystaveny. Proto mají nižší počet hráčů, než
požadují řády.“
STK předává uvedené provinění k dořešení DK dle článku 411, odst. 3. SDŘ.
34) Ze zápisu o utkání RLJ č. K1088 Mostečtí Lvi : HC Draci Bílina vyplývá, že se k utkání nedostavil rozhodčí Michal
Biedermann a Jiří Cícha. Utkání byl řízeno náhradními rozhodčími Pavlem Zítkou a Jakubem Janíčkem.
Událost je popsána HR Pavlem Zítkou v zápise o utkání.
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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