HC TS Varnsdorf, z.s.
Poštovní 3126
407 47 Varnsdorf
reg. číslo ČSLH: 50203
Č.j. 0007/2122

Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV
Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH (dále jen „DK“) rozhodla ve věci přestupku proti
pravidlům LH, hráče HC TS Varnsdorf, Matěje Pavlíka, reg. číslo: 1052242004 („dále jen přestupce“),
kterého se dopustil v utkání Regionální ligy juniorů 2021 - 2022, sk. 7-8, č. L1488, hraného
ve Varnsdorfu dne 14. 11. 2021, mezi týmy HC TS Varnsdorf a Stadion Nový Bydžov (dále jen
„utkání“) v čase 25:35,

takto:
Přestupce obdržel ve shora uvedeném čase trest ve hře za nebezpečný zákrok,
kdy přijel větší rychlostí jako třetí hráč do souboje dvou hráčů u mantinelu a soupeře srazil
ramenem, když úder směřoval do oblasti hlavy a krku, přičemž uvedený zákrok skončil
menším otřesem hráče Stadionu Nový Bydžov, ale bez zranění a dotyčný hráč Stadionu Nový
Bydžov utkání dohrál. (ZHK) Za uvedený přestupek proti pravidlům ledního hokeje DK v souladu
s ustanovením článku 502, písm. c) a ve spojení s článkem 506 Soutěžního a disciplinárního
řádu (dále jen SDŘ) ukládá přestupci trest, zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání.
DK ve svém rozhodnutí vycházela zejména z hodnocení důkazů uvedených v zápisu o utkání.
Hlavní rozhodčí přestupek popsal následovně: " V čase 25:35 hráč domácích s číslem 83 zasáhl soupeře ramenem do hlavy, do souboje přijel jako třetí, proto TH za ZHK.“ Dále také rozhodčí vše popsal
v telefonickém rozhovoru se sekretářem a dále DK telefonicky vyslechla trenéra mužstva Stadion
Nový Bydžov. S ohledem na zhodnocení všech okolností souvisejících s přestupkem DK udělila
mírnější trest, neboť hráč nebyl žádným vyšším trestem v minulosti (během posledních tří let) trestán.
P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze dle článku 612 a násl. SDŘ podat odvolání k
Výkonnému výboru Libereckého KVV ČSLH. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15-ti dnů
ode dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání je nutné doložit vkladem ve výši 1000
Kč (SDŘ, článek 615, písm. c)).

Liberecký KVV ČSLH, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5 | tel.: +420 731 547 914 | email: liberecky@czehockey.cz

Poplatek za projednání ve výši 500 Kč (SDŘ, čl. 524 odst. 1, písm. b)) je klub HC TS Varnsdorf
povinen uhradit na účet č. : 78-6080830297/0100, vedený u : KB Liberec, VS 20, SS 0006 nejpozději
do 30.11.2021 a kopii potvrzení o zaplacení zaslat na sekretariát Libereckého KVV ČSLH, email:
liberecky@czehockey.cz .

V Liberci dne 15.11.2021

……………………………………………………….
Jan Motejlek
Předseda DK Libereckého KV
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