V Olomouci dne 18. prosinec 2015




klubům/oddílům
rozhodčím
hokejovému hnutí

Rozhodnutí disciplinární komise KVV ČSLH č íslo 201 5/16/05
Vážení,
disciplinární komise Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje, na svém
zasedání, rozhodla:
1.

DK KVV trestá kolektivy finanční pokutou – kluby a oddíly:
a. LHK Jestřábi Prostějov, ve výši 2 x 100,00 Kč, za porušení technických norem, soutěž MO 2008 OLK,
M 2538, PV *B* - PR *B* a dále M 2540, PV *B* - PR *A*, start hráče/hráčů – David Voráč, 1174902009
/LHK Jestřábi Prostějov, *B*/, bez uvedení na potvrzeném SH, dle Přílohy č. 2 SDŘ ČSLH, Kap. B, čl. 7.

2.

DK KVV trestá jednotlivce finanční pokutou – rozhodčí:
a. Jiří Kroupa Prostějov /OLK/, ve výši 2 x 200,00 Kč, za nesplnění/porušení technických norem – start
mladších hráčů v utkání bez uvedení na potvrzeném Seznam hráčů, nedostatečná kontrola ZU, SH a RP v
utkání soutěže MO 2008 OLK, M 2538, PV *B* - PR *B* a dále M 2540, PV *B* - PR *A*, hráč David
Voráč, 1174902009 /LHK Jestřábi Prostějov, *B*/, dle Přílohy č. 2 SDŘ ČSLH, Kap. A, čl. 7.

3.

DK KVV informuje kluby a oddíly:
a. k projednávaným přestupkům /udělené TH a odebrané RP, průkazy TRE/mohou, kluby a oddíly, zasílat
písemné stanovisko s návrhem trestu pro jednání DK KVV, nejpozději v den, předcházející nejbližšímu
zasedání disciplinární komise.

4.

DK KVV /opakovaně/ urguje:
a. neobdržené, požadované, písemné podklady od KR KVV k návrhům trestů pro provinivší se rozhodčí za
přestupky postoupené od STK KVV, viz rozeslaná rozhodnutí STK KVV, v uplynulém období, postoupená
k řízení DK KVV a dále žádá o součinnost mezi jednotlivými odbornými komisemi KVV ČSLH.

5.

DK KVV – další, nejbližší schůze:
a. viz schválený Plán schůzí, pá 09:00 hod.

P o u č e n í:
Proti přijatým rozhodnutím, výše – lze, dle článku 612 a následujících SDŘ ČSLH, v jeho platném znění, podat odvolání
ke Krajskému výkonnému výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje. Odvolání je nutno podat písemně
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí.
S pozdravem
Pavel Sedlák, v. r.
předseda disciplinární komise
vyřizuje: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář
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