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Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV
Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH (dále jen „DK“) se na svém jednání dne 1.2.2022
zabývala nepřítomností trenéra Jaromíra Dlouhého, nar. 3.2.1975 (dále jen „trenér“), na hráčské lavici během utkání RLJ č. L 1540 hraného dne 11.1.2022 mezi družstvy HC TS Varnsdorf a Bílí Tygři Libe rec „B“ , přestože vedoucí družstva předložil rozhodčím platný průkaz trenéra spolu s registračními
průkazy před utkáním, a rozhodla

takto:
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle čl. 323 Soutěžního a
disciplinárního řádu (dále jen jako „SDŘ“) a Přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ, se trenérovi Jaromíru
Dlouhému za porušení povinnosti stanovené čl. 323 SDŘ ukládá v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ trest
napomenutí.
Kontrolou zápisu o utkání RLJ č. L 1540 hraného dne 11.1.2022 mezi družstvy
HC TS Varnsdorf a Bílí Tygři Liberec „B“ bylo zjištěno, že se trenér hostí v daném utkání nenacházel
na hráčské lavici družstva svého klubu, přičemž k této skutečnosti hlavní rozhodčí uvedl do poznámek
k zápisu o utkání následující informaci: „Trenér hostů, který byl uveden v zápise nebyl přítomen na
hráčské lavici..“ Dle čl. 323 SDŘ musí trenér družstva dodržovat určené povinnosti obsažené v SDŘ
Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“).
P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze dle článku 612 a násl. SDŘ podat odvolání k Výkonnému
výboru KVV ČSLH Libereckého kraje. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15-ti dnů ode
dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání je nutné doložit vkladem dle SDŘ, článek
615.
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 0018 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
……………………………………………………….
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