HC Motor České Budějovice
F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

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 jednáním hráče
družstva klubu HC Motor České Budějovice, se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České
Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „Klub“), Filipa Nováka, reg. č. 0278401982,
kterého se Hráč dopustil v utkání WSM ligy č. 1436 mezi družstvem klubu Rytíři Kladno,
reg. č. ČSLH 20301, a družstvem Klubu hraném dne 18. 3. 2018 na Kladně (dále jen
„Utkání“), a rozhodla takto:
takto:
Hráč se svým jednáním, za které mu byl v čase Utkání 0:35 uložen trest ve hře za Zásah
do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018 (dále jen „Pravidla“),
dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) soutěžního a
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), za což se mu
v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) SDŘ
ukládá trest zastavení činnosti trest zastavení činnosti od 19. 3. 2018 do
25. 3. 2018 vč.
Odůvodnění:
Hráči byl za posuzované jednání uložen rozhodčími Utkání p. Tomášem Zubzandou a p.
Tomášem Veselým v čase Utkání 0:35 trest ve hře za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124
Pravidel. Na základě provedení dokazování videozáznamem předmětné situace DK ČSLH
shledala, že Hráč vedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti proti protihráči Tomáši
Redlichovi (dále jen „Protihráč“), který se v obranném pásmu družstva klubu Rytíři Kladno,
reg. č. ČSLH 20301, pokoušel protečovat kotouč směrem z obranné třetiny. Přestože
k puku měli krátce před střetem oba hráči stejnou vzdálenost, Hráč na možnost zahrání
puku zcela rezignoval a upřednostnil v dané situaci hru tělem.
Ač lze předpokládat, že záměrem Hráče bylo zasáhnout Protihráče tělem, je z dostupných
záběrů situace zcela nepochybné, že Hráč Protihráče tělem nezasáhl, naopak v situaci, kdy
Protihráč musel logicky snížit své těžiště, aby zasáhl volný puk, atakoval Hráč Protihráče
svou levou paží do oblasti hlavy, následkem čehož Protihráč utrpěl dle údajů obsažených
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v zápise o Utkání zlomeninu nosu a otřes mozku. Nelze tak než konstatovat, že Hráč byl za
své jednání plně odpovědný a měl si být vědom, že způsobem, kterým se rozhodl svůj
zákrokem vést, může dojít k zasažení oblasti hlavy a krku Protihráče a jeho vážnému
zranění, zvláště pak v situaci, kdy, jak bylo popsáno shora, musel Protihráč snížit své
těžiště, aby odehrál kotouč, a měl tak sníženou možnost se zákroku v souladu s Pravidly
ubránit.
Z uvedených důvodů dospěla DK ČSLH v projednávaném případě k závěru, že se Hráč
shora popsaným jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 5.
písm. d) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části
A bodu 5. písm. d) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti od 19. 3. 2018 do
25. 3. 2018 vč.
Disciplinární poplatek ve výši 1.000,- Kč za disciplinární projednání je Klub povinen uhradit
na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 19. 4. 2018 a v téže lhůtě zaslat
kopii dokladu o zaplacení Českému svazu ledního hokeje z.s., a to mailem na adresu
musilova@czehockey.cz.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle článku 612 až 620 SDŘ podat odvolání k výkonnému
výboru Českého svazu ledního hokeje z.s.
Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení
tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 19. 3. 2018

za STK ČSLH
Antonín Vansa
člen DK ČSLH
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