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Č.j. 0014/2122

Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV
Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH (dále jen „DK“) rozhodla ve věci přestupku proti
pravidlům LH, hráče Bílí Tygři Liberec, Václava Rybáře, reg. číslo: 1114682004 („dále jen přestupce“),
kterého se dopustil v utkání Regionální ligy juniorů 2021 - 2022, sk. 7-8, č. L1515, hraného v Lomnici
nad Popelkou dne 28. 12. 2021, mezi týmy Bílí Tygři Liberec „B“ a HC TS Varnsdorf (dále jen „utkání“)
v čase 40:00,

takto:
Přestupce obdržel ve shora uvedeném čase trest ve hře za napadení rozhodčího bez zranění.
Za uvedený přestupek proti pravidlům ledního hokeje DK v souladu s ustanovením článku 502, písm.
c) a ve spojení s článkem 506 Soutěžního disciplinárního řádu (dále jen SDŘ) přestupci ukládá trest,
zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění :
DK ve svém rozhodnutí vycházela zejména z hodnocení důkazů uvedených v zápisu o utkání,
dále z vyjádření hlavního rozhodčího Ondřeje Krátkého a čárového rozhodčího Davida Ječného, hráče
samotného, ze záběrů kamery na ZS v Lomnici nad Popelkou a dále z informací zúčastněných trenérů
a vedoucích. Hlavní rozhodčí přestupek popsal následovně: “U brány vznikla šarvátka mezi hráči
domácích V. Rybáře a hostí M. Veroňka. Rozhodčí David Ječný, který jel šarvátku rozděloval, obdržel
nechtěně ránu pěstí od domácího hráče, který chtěl udeřit hráče hostí. Ondřej Krátký” Dále zaslal
své vyjádření čárový rozhodčí David Ječný: „V čase 40:00 vznikla šarvátka před brankou hostí mezi
hráči D18 a H27. Poté, co jsme šarvátku roztrhli si hráči ještě vzájemně mezi sebou nadávali a já stál
mezi nimi abych zabránil další bitce. Hráč domácích se po cca 20 sekundách, kdy už si hráči pouze
vzájemně nadávali rozmáchl a trefil mě neúmyslně do nosu ve snaze pokračovat v bitce s hráčem
hostí. Byl vyloučen podle pravidla 39.5 odst. III. kde se píše "hráči, který úmyslně používá jakýmkoliv
způsobem fyzickou sílu proti rozhodčímu tak, že by toto počínání mohlo způsobit rozhodčímu zranění,
fyzicky rozhodčího omezuje nebo úmyslně používá fyzickou sílu proti rozhodčímu s úmyslem dostat se
z jeho držení během šarvátky nebo bezprostředně po ní, bude uložen osobní trest do konce utkání a
uplatní se postupy vymezené v pravidle 40 – fyzické napadání rozhodčích.“ David Ječný“. Následně se
přestupce rozhodčímu omluvil za nechtěné fyzické napadení, které vzniklo omylem. S ohledem
na zhodnocení všech okolností souvisejících s přestupkem DK udělila nejmenší možný trest, který lze
za trest ve hře uložit.
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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).
Poplatek za projednání ve výši 500 Kč (SDŘ, čl. 524 odst. 1, písm. b) je klub Bílí Tygři Liberec
povinen uhradit na účet č. : 78-6080830297/0100, vedený u : KB Liberec, VS 20, SS 0014 nejpozději
do 31.01.2022 a kopii potvrzení o zaplacení zaslat na sekretariát Libereckého KVV ČSLH, email:
liberecky@czehockey.cz .

V Liberci dne 03.01.2022

……………………………………………………….
Jan Motejlek
Předseda DK Libereckého KVV
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