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 na základě podnětu
klubu Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301, 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 HC Motor České Budějovice, se sídlem
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „Klub“),
Martina Heřmana, reg. č. 0458941987 (dále jen „Hráč“), 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:
Hráč se svým jednáním v čase Utkání 28:47, za které nebyl rozhodčími Utkání Hráči
v Utkání uložen žádný trest, se dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A
bodu 5. písm. c) 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. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti trest zastavení činnosti na jedno
soutěžní utkání WSM ligy (I. ligy ČR).
Odůvodnění:
Hráč se dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci dopustil v čase Utkání 28:47
zákroku na protihráče Martina Lenďáka (dále také jen „Protihráč“), který nebyl v držení
kotouče. Zákrokem dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci došlo ke zranění
Protihráče v oblasti hlavy. Za uvedený zákrok přitom Hráči v Utkání nebyl rozhodčími
Utkání p. Tomášem Veselým a p. Tomášem Zubzandou uložen žádný trest.
Na základě provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledala DK ČSLH,
že Hráč vedl svůj zákrok na Protihráče, který nebyl v držení puku a snažil se podél hrazení
stíhat pohyb hráče družstva Klubu Petra Vampoly. Kromě již zmíněné skutečnosti, že se
Protihráč vůbec nenacházel v držení kotouče a mohl tak jen obtížně předpokládat, že bude
atakován způsobem, kterým se tak v dané situaci stalo, shledala DK ČSLH jako přitěžující
okolnost případu, že Hráč vedl svůj zákrok mimo Protihráčův zorný úhel, a tímto způsobem
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bez jakékoliv pochybnosti zasáhl Protihráče do oblasti hlavy. Ač nelze jednoznačně určit,
zda Hráč svou levou paží prvotně zasáhl Protihráčovu hlavu, či atakoval Protihráčovou tělo,
povaha zákroku byla z důvodů uvedených shora dle DK ČSLH taková, že jednoznačně
vybočila z rámce, který byl měl být obecně trestán pouze rozhodčími v rámci utkání
samotného. Za polehčující okolnost případu tak lze považovat pouze tu, že Protihráč
navzdory tvrzení navrhovatele na disciplinární projednání dané věci zákrokem neutrpěl
žádné zranění, který by bylo popsáno v poznámkách k utkání zápisu o Utkání.
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. c) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části
A bodu 5. písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání WSM ligy
(I. ligy ČR).
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
Cc. Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301
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