Rytíři Kladno
P. Bezruče 2531
272 01 Kladno
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Mgr. Pavel Setikovský,
Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK
ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 19. 3. 2018 zabývala na základě podnětu
klubu HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, podaného v souladu s čl. 14 písm.
h) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu
soutěží 2017-2018 jednáním hráče družstva klubu Rytíři Kladno, se sídlem P. Bezruče
2531, 272 01 Kladno, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „Klub“), Davida Šticha, reg. č.
0548461989 (dále jen „Hráč“), kterého se Hráč dopustil v utkání WSM ligy č. 1436 mezi
družstvem Klubu a družstvem HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 20301, hraném
dne 18. 3. 2018 na Kladně (dále jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
Hráč se dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci dopustil v čase Utkání 30:57
zcela mimo hru zákroku na protihráče Víta Jonáka (dále jen „Protihráč“), kdy, dle
navrhovatele na disciplinární projednání dané věci, velmi nevybíravým způsobem
krosčekoval Protihráče do oblasti hlavy, v důsledku čehož Protihráč utrpěl tržnou ránu
v obličeji. Za uvedený zákrok přitom Hráči v Utkání nebyl rozhodčími Utkání p. Tomášem
Veselým a p. Tomášem Zubzandou uložen žádný trest.
DK ČSLH v dané věci provedla dokazování videozáznamem předmětné situace, na základě
čehož shledala, že k souboji došlo před brankou družstva Klubu, kde se Protihráč pokoušel
zaclonit výhled brankáři družstva Klubu Lukáši Cikánkovi, přičemž Hráč současně vyvíjel
snahu Protihráče z tohoto prostoru odtlačit. Z dostupných záběrů předmětné situace je
patrné, že se Hráč nad Protihráčem, jenž v důsledku ztráty stability upadl na hrací plochu,
sklonil a udělal proti ležícímu Protihráči pohyb rukama vpřed, vzhledem k tomu, že
k posuzovanému zákroku došlo v zákrytu za brankářem družstva Klubu Lukášem
Cikánkem, nebylo žádným způsobem možné prokázat, zda navrhovatelem na disciplinární
projednání dané věci uváděným způsobem Hráč skutečně atakoval Protihráče do oblasti
hlavy, už vůbec pak nelze potvrdit skutečnost, že Protihráč tímto způsobem utrpěl tržnou
ránu v obličeji, zvláště pak, není-li žádné takové zranění uvedeno v poznámkách k utkání
zápisu o Utkání.
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Z těchto shora uvedených důvodů rozhodla DK ČSLH ve smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního
a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) v dané věci tak,
že k provinění, které by bylo postižitelné ve smyslu příslušných ustanovení SDŘ nedošlo,
přičemž z tohoto uvedeného důvodu se disciplinární jednání zastavuje.

V Praze dne 19. 3. 2018

za STK ČSLH
Antonín Vansa
člen DK ČSLH

Cc. HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101
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