HC Slavoj Liberec, z.s.
České mládeže 993/80
460 06 Liberec VI-Rochlice
reg. č. ČSLH 50504
Č.j. 0016/2122

Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV
Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH Libereckého kraje (dále jen „DK“) rozhodla ve věci
přestupku proti pravidlům LH, hráče HC Slavoj Liberec, Jiřího Peřiny, reg. číslo: 0536651988 (dále jen
„přestupce“), kterého se dopustil v utkání Krajské ligy mužů 2021 - 2022, č. L0035, hraného v Lomnici
nad Popelkou dne 21. ledna. 2022, mezi týmy Hokejový klub Lomnice nad Popelkou a HC Slavoj
Liberec (dále jen „utkání“) v čase 58:28,

takto:
Přestupce obdržel ve shora uvedeném čase trest ve hře za zásah do oblasti hlavy a
krku, přičemž uvedený zákrok byl veden na hráče mimo hru, ale bez zranění, když dotyčný
hráč Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou 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“) přestupci ukládá 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 58:28 vyloučen hráč H 25 Jiří Peřina TH za zásah do
oblasti hlavy a krku. Hráč už byl mimo hru. Jednalo se o zcela záměrný a zákeřný úderů“, p roto TH za
zásah do oblasti hlavy a krku (ZHK). Dále také rozhodčí vše popsal v telefonickém rozhovoru
s předsedou Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH Libereckého kraje, DK dále vyslechla hráče
Jiřího Peřinu, reg. číslo: 0536651988, který byl na jednání přítomen a Jiřího Tomíčka, předsedu
Výkonného výboru HC Slavoj Liberec, z.s., který byl rovněž na zasedání DK přítomen. 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 600 Kč (SDŘ,
článek 615, písm. d)).

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 Slavoj Liberec
povinen uhradit na účet č. : 78-6080830297/0100, vedený u : KB Liberec, VS 20, SS 0016 nejpozději
do 15.02.2022 a kopii potvrzení o zaplacení zaslat na sekretariát Libereckého KVV ČSLH,
email: liberecky@czehockey.cz .

Liberci dne 01.02.2022

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