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Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV
Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH (dále jen „DK“) rozhodla ve věci přestupku proti
pravidlům LH, hráče HC Česká Lípa, Václava Nováka, reg. číslo: 0516541988 („dále také jen jako
přestupce“), kterého se dopustil v utkání Krajské ligy mužů Libereckého kraje 2021 - 2022, č. L0073,
hraného v Liberci dne 6. 2. 2022, mezi týmy HC Slavoj Liberec a HC Česká Lípa (dále jen „utkání“)

takto:
Hráč Václav Novák se svým jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A
bodu 3. a zejména bodu 4. písm. b) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje
z.s. (dále také jen jako „SDŘ“), když mimo jiné porušil ustanovení článku 325 a), b), c) SDŘ, za což se
mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) SDŘ, ukládá trest
zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání.

Odůvodnění :
Kontrolou zápisu o utkání KLM Libereckého kraje 2021-2022 HC Slavoj Liberec a HC Česká
Lípa hraného 6.2.2022 bylo shledáno, že hráč Václav Novák se v utkání dopustil jednání, za které mu
byl v čase utkání 49:37 uložen osobní trest do konce utkání za nesportovní chování dle čl. 23.8. odst.
(II) Pravidel ledního hokeje 2021-2022 (dále jen „pravidla“) s tím, že toto uvedené jednání bylo
rozhodčím utkání p. Tomášem Marešem (dále jen „rozhodčí“) popsáno v poznámkách k utkání zápisu
o utkání následujícím způsobem: „V čase 49:37 byl udělen hostujícímu hráči č.13 - Novák Václav
osobní trest do konce utkání za nesportovní chování. Vulgárně urážel hlavního rozhodčího "pískej
na obě strany do píči" a dále pokračoval se slovy "ty zmrde, já si tě najdu"“. V daném případě DK
shledala, že hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro uložení osobního trestu
do konce utkání za nesportovní chování dle čl. 23.8. odst. (II) pravidel, kdy mohou vést k uložení
osobního trestu do konce utkání přestupky, kdy hráč vykřikuje rasové narážky či urážky nebo sexuální
poznámky. Je na místě zdůraznit, že hráč se dle popisu uvedeného v poznámkách k utkání zápisu
o utkání dopustil zcela nepřípustného jednání vyznačujícího se výhrůžkou směrem k osobě
rozhodčího. Zejména s ohledem na charakter provedené výhrůžky rozhodčímu shledala DK jednání
hráče jako zvláště zavrženíhodné a dospěla k závěru, že se hráč dopustil disciplinárního provinění
dle Přílohy č. 2 části A bodu 3. a zejména bodu 4. písm. b) SDŘ, když mimo jiné porušil ustanovení
článku 325 a), b), c) SDŘ, za což se mu ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) SDŘ ukládá
v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání.
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P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze dle článku 612 až 620 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 dle SDŘ, článek 615.
Poplatek za projednání ve výši 500 Kč (SDŘ, čl. 524 odst. 1, písm. b) je klub HC Česká Lípa
povinen uhradit na účet č. : 78-6080830297/0100, vedený u : KB Liberec, VS 20, SS 0020 nejpozději
do 25.2.2022 a kopii potvrzení o zaplacení zaslat na sekretariát Libereckého KVV ČSLH, email:
liberecky@czehockey.cz .

Liberci dne 10.02.2022

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