V Olomouci dne 1. únor 2016




klubům/oddílům
rozhodčím
hokejovému hnutí

Rozhodnutí disciplinární komise KVV ČSLH č íslo 201 5/16/07
Vážení,
disciplinární komise Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje, na svém
zasedání, rozhodla:
1.

DK KVV trestá jednotlivce zastavením činnosti – hráče/hráčky:
a. Adam Špaček (číslo registrace 1035712002), HC Znojemští Orli Znojmo, za fyzické napadení protihráče ve
hře bez zranění – zásah holí, krosček - do oblasti hlavy a krku bez zranění, v utkání ELIOD LMD, Východ,
podskupina G, číslo M 8840 TB – ZN, dne 16/01 2016 a to do 01/02 2016 (včetně) – nepodmíněně, dle
Přílohy č. 2 SDŘ ČSLH, Kap. A, čl. 5 c), 502 c), 506 2 a) SDŘ ČSLH, písemné stanovisko, k danému
případu/přestupku, klubu/oddílu zasláno.

2.

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.

3.

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.

4.

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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