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Věc:

Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH

Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček,
Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „STK ČSLH“) se na svém jednání
dne 29. 03. 2018 zabývala neodehraným utkáním Extraligy staršího dorostu (dále jen „ELSD“) č.
4842 mezi družstvem Piráti Chomutov, reg. č. 50302, a družstvem klubu HCM Warrior Brno, se
sídlem Úvoz 55, 602 00 Brno, reg. č. 70221 (dále jen „Klub“), jež se dle rozpisu soutěže ELSD mělo
konat dne 01. 04. 2018 v Chomutově (dále jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
Tím, že se družstvo Klubu nedostavilo k Utkání, došlo k porušení povinnosti stanovené čl. 317
písm. a) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“),
čímž se Klub dopustil provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. b) SDŘ. Na základě této skutečnosti STK
ČSLH v souladu čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva Piráti
Chomutov, reg. č. 50302.
Odůvodnění:
Na základě informace poskytnuté ředitelem úseku řízení soutěží p. Antonínem Vansou se STK ČSLH
zabývala neodehraným Utkáním, které se mělo dle rozpisu soutěže ELSD konat dne 01. 04. 2018
v Chomutově, a které bylo na základě souhlasného vyjádření obou dotčených klubů přeloženo na
termín 31. 03. 2018.
V uvedené věci obdržel p. Antonín Vansa dne 28. 03. 2018 v 11:18 hodin prostřednictvím zprávy
elektronické pošty sdělení sportovního manažera Klubu p. Michala Bartoňka, jímž jmenovaný
informoval, že Utkání nemůže být odehráno a tuto skutečnost odůvodnil tím, že družstvo Klubu
nemá dostatek zdravých hráčů.
Vzhledem k tomu, že oba dotčené kluby nevyužily lhůty 48 hodin pro dohodu na novém termínu
konání Utkání stanovené čl. 305 SDŘ, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že dne 01. 04. 2018 se koná
poslední kolo části soutěže ELSD 4b) – O udržení a případné sehrání Utkání v náhradním termínu
by tak připadalo až na termín po skončení této části soutěže, konstatovala STK ČSLH, že konání
Utkání v náhradním termínu je s ohledem na časovou tíseň v daném případě vyloučeno.
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Na základě shora popsaných skutečností STK ČSLH dospěla k závěru, že tím, že se družstvo Klubu
nedostavilo k Utkání, došlo k porušení povinnosti stanovené čl. 317 písm. a) SDŘ, čímž se Klub
dopustil provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. b) SDŘ. Na základě této skutečnosti STK ČSLH v
souladu čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva Piráti
Chomutov, reg. č. 50302.
V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body přiznávají družstvu Piráti Chomutov, reg. č. 50302, do
tabulky ELSD se započítává poměr branek 0:5 v neprospěch družstva Klubu.
K dořešení se předává Disciplinární komisi ČSLH.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí STK ČSLH lze dle čl. 612 až 620 SDŘ podat odvolání k výkonnému výboru
ČSLH. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení
tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 05. 04. 2018
Ing. Aleš Kmoníček
předseda STK ČSLH
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