Hokejový klub Lomnice nad Popelkou, z.s.
Lomnice nad Popelkou č.1535
512 51 Lomnice nad Popelkou
reg. číslo ČSLH: 60803

Č.j. 0021/2122

Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV
Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH (dále jen „DK“) rozhodla ve věci disciplinárního
provinění družstva Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou, z.s. (dále jen přestupce), kterého se
dopustil v utkání Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 13 - 16 A r. 2021/22 (dále jen „LSŽB“),
č. L8067 (dále jen „utkání“) mezi kluby HC Česká Lípa – Lomnice nad Popelkou hraného dne 6.2.2022
od 12:15 v České Lípě (dále jen „utkání“) tím, že do uvedeného utkání neoprávněně nasadil hráče
Antonína Mizeru, registrační číslo: 1210462009.

takto:
Na základě kontroly zápisu o utkáních bylo zjištěno, že za tým Lomnice nad Popelkou nastoupil
v utkání č. L8067 neoprávněně hráč Antonín Mizera, registrační číslo: 1210462009, který v ten samý
den nastoupil v utkání Ligy mladších žáků „D“ - o umístění skupin 13 - 16 A r. 2021/22 (dále jen
„LMŽD“), č. L6067 (dále jen „utkání“) mezi kluby HC Česká Lípa – Lomnice nad Popelkou hraného dne
6.2.2022 od 10:15 v České Lípě. Hráč Antonín Mizera, registrační číslo: 1210462009, je ročník
narození 2009 a to znamená, že jako hráč mladší 18-ti let, dle článku 319 Soutěžního a disciplinárního
řádu Českého svazu ledního hokeje (dále jen „SDŘ“), může nastoupit jen k jednomu mistrovskému
utkání v jednom dni. Klub Lomnice nad Popelkou v utkání LSŽB č. L8067 mezi kluby HC Česká Lípa –
Lomnice nad Popelkou hraného dne 6.2.2022 od 12:15 v České Lípě porušil článek 411 odst. 1 písm.
d) SDŘ.
Trenér Jakub Němec, registrační číslo: 0375071982, který byl v utkání č. L6067 na hráčské lavici,
se ke shora uvedeným skutečnostem vyjádřil následovně: „Vyjádření: Hráč Antonín Mizera
byl původně zapsán do zápisu MŽ, protože se měl tohoto utkání účastnit fyzicky. Před utkáním došlo
ke změně, protože družstvo SŽ dorazilo do České Lípy pouze v 10 hráčích a tak se A. Mizera posunul
k přípravě na utkání starší kategorie. Zápis MŽ byl již připraven a půl hodiny před utkáním již zápis
nešel opravit. Bohužel jsme při odevzdání pinu a potvrzování utkání zapomněli nahlásit tuto
skutečnost a požádat zapisovatele o vyškrtnutí Antonína Mizery z utkání. Jedná se o pochybení,
kterého jsme si plně vědomi, víme, že hráč nemůže nastoupit ke dvěma utkáním v jeden den a
jsme připraveni převzít odpovědnost za případné sankce. Omlouvám se všem komisím, které se
musí touto skutečností zabývat a řešit naši "hloupou chybu". S pozdravem Jakub Němec“.
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Na základě shora uvedených skutečností, i přes další zjištěné okolnosti (viz. vyjádření trenéra),
DK dospěla k závěru, že se přestupce svým jednáním, tedy konkrétně porušením ustanovení čl. 319
SDŘ ve smyslu porušení článku 411 odst. 1 písm. d) SDŘ, dopustil naplnění skutkové podstaty
disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 8. písm. b) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 503
písm. b) SDŘ ukládá trest finanční pokuta ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
Při výši uložené pokuty vzala DK v úvahu všechny okolnosti, tedy i skutečnost, že se jedná o první
provinění tohoto charakteru za sledované období, a v tomto kontextu uložila přestupci finanční
pokutu při spodní hranici možného trestu.
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 článku 615 SDŘ.

Poplatek za projednání ve výši 500 Kč (SDŘ, čl. 524 odst. 1, písm. b)) a finanční pokutu ve výši
1 000 Kč je přestupce povinen uhradit na účet č. : 78-6080830297/0100, vedený u : KB Liberec, VS 20,
SS 0021 nejpozději do 25.2.2022 a kopii potvrzení o zaplacení zaslat na sekretariát Libereckého KVV
ČSLH, email: liberecky@czehockey.cz .

V Liberci dne 10.02.2022

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