EC Red Bull Salzburg
Rechte Saalachzeile 58
A-5020 Salzburg
Republik Österreich
--------------------------HC AZ Havířov 2010
Těšínská 1296/2a
736 01 Havířov
---------------------------

Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa
(dále jen „STK ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 21. 3. 2018 zabývala
neoprávněným startem hráče klubu EC Red Bull Salzburg, se sídlem Rechte Saalachzeile
58, A-5020 Salzburg, Republik Österreich (dále jen „Klub“), Igora Alanova, nar.
13. 12. 2000 (dále jen „Hráč“), v utkání Extraligy staršího dorostu (dále jen „ELSD“) č.
4709 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608,
hraném dne 18. 3. 2018 v Salzburgu (dále jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
Startem Hráče v Utkání, aniž by tento byl ve smyslu ustanovení čl. 529 odst. 2. soutěžního
a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) oprávněn
nastoupit k Utkání, se Klub dopustil provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ. Na základě
této skutečnosti STK ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla, že se Utkání
kontumuje ve prospěch družstva klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608.
Odůvodnění:
Na základě informace poskytnuté ředitelem soutěže ELSD Mgr. Pavlem Setikovským se
STK ČSLH na svém mimořádném jednání dne 21. 3. 2018 zabývala startem Hráče
v Utkání. Kontrolou zápisů o utkání ELSD bylo zjištěno, že Hráč nastoupil v Utkání
následujícím po utkání ELSD č. 4701 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC AZ
Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, hraném dne 17. 3. 2018 v Salzburgu, v němž byl Hráči
uložen menší trest + osobní desetiminutový trest za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124
pravidel ledního hokeje 2014-2018 (dále jen „Pravidla“), přičemž STK ČSLH k uvedenému
rekapitulovala, že témuž Hráči byl v předcházejícím průběhu sezóny ELSD 2017-2018
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uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Sekání dle čl. 159 Pravidel
za jednání, jehož se Hráč dopustil v utkání ELSD čl. 4439 mezi družstvem Klubu a
družstvem klubu Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301, hraném dne 10. 2. 2018 v Salzburgu.
Čl. 529 odst. 2. SDŘ přitom stanovuje, že je-li v mládežnické mistrovské nebo
nemistrovské, dlouhodobé nebo krátkodobé soutěži uložen témuž hráči druhý vyšší trest,
s tím, že pro účely ustanovení tohoto odstavce se sčítají pouze osobní desetiminutové
tresty a tresty do konce utkání, zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující
utkání v téže soutěži a evidence trestů začíná znovu. Pokud takový hráč obdrží ve stejné
soutěži opět další druhý vyšší trest, počet utkání zastavení činnosti se vždy násobí (2, 4, 8
atd. utkání).
Z uvedených důvodů STK ČSLH v projednávaném případě dospěla k závěru, že startem
Hráče v Utkání po dvou vyšších trestech uložených v téže soutěži došlo k porušení
ustanovení čl. 529 odst. 2. SDŘ, čímž došlo k provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ.
Na základě této skutečnosti STK ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla, že se
Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608.
V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body, resp. vítězství v Utkání, přiznávají družstvu
HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, do tabulky ELSD se započítává poměr branek
0:5 v neprospěch družstva Klubu.
K dořešení se předává Disciplinární komisi Českého svazu ledního hokeje z.s.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí STK ČSLH lze dle čl. 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 21. 3. 2018
Ing. Aleš Kmoníček
předseda STK ČSLH
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