
 

   
Rozhodnutí disciplinární komise ze dne 29. 10. 2008 

 
Zastavení závodní činnosti 

1. liga:  1 zápas stop -  Mikeš (Technoline) – 3 ŽK 

2. liga:  1 zápas stop -  J.Hašek (Rapid 1987 – DAK) – nesportovní chování    

3. liga

 1 zápas stop -  Sojka (JetCon) – strčení do protihráče 

:  2 zápasy stop –Ficek (Eltodo) – neoprávněný start hráče za jiné mužstvo 

  V.Červenka (FC Jirkov 2000) – 2 ŽK v zápase 
  Borovička (Benfika) – 3 ŽK 
  Z.Virag (Marves) – 3 ŽK 

4. liga

 

:  1 zápas stop -  Říha (ČD Stanice) – 3 ŽK 

1) protest mužstva JetCon (nevhodné chování rozhodčího Jackla k vyloučenému hráči). Protest byl 

Protesty mužstev 

shledán opodstatněným
2) protest mužstva Unique drink team (ovlivnění výsledku zápasu rozhodčími). Protest byl 

, rozhodčí Jackl byl disciplinárně potrestán. 
shledán 

neopodstatněným
 

, nebylo zjištěno ovlivnění zápasu. 

 

1) mužstvo ČD Stanice potrestáno 

Potrestání mužstev 

pokutou 500 Kč

2) mužstvo Borusia potrestáno 

 za hrubé nesportovní chování svých hráčů po 
skončení zápasu 4. ligy 

pokutou 300 Kč

3) mužstvo Torpédo - Borec potrestáno 

 za nesrovnalos ti v zápise o utkání a v hlavní soupisce 
mužstva 

pokutou 300 Kč
4) mužstva FC Výkop, AC Young boys potrestána 

 za nesrovnalos ti v hlavní soupisce mužstva 
pok utou 100 Kč

 

 za nastoupení k zápasu v nejednotné 
ústroj i  

 

1) rozhodčí Martin Jackl potrestán 

Potrestání rozhodčích 

důtkou

2) rozhodčí Ladislav Klinkáček potrestán 

 za nevhodné chování vůči vyloučenému hráči 

zastavením nominace na 1. turnaj 

 

 CHLMF za nedostatky 
v řízení utkání 6. turnaje 4. ligy 

 

1) mužstvo JetCon potrestáno 

Kontumace zápasů 
kontumací zápasu

2) mužstva MTL, Altryss Most potrestána 
 za neoprávněný start hráče v mužstvu  

pok utou 500 Kč

 

 za kontumaci zápasu v posledním turnaji 
letní ligy 



 

Tilcer (Dědek team) – 4 zápasy 

Převedení trestů do příštího ročníku 

Exner (ME – Metal Economic) – 2 zápasy 
Lechman (Altryss Most) – 1 zápas  
 
 

 
 
 

            předseda disciplinární komise CHLMF
                                Miroslav Šrůma 


