
 
 

Rozhodnutí disciplinární komise ze dne 14.12. 2011 
   

 

Zastavení závodní činnosti 
 

  

 

1. liga:   1 zápas stop- ČK : Hromas ( ŠTOCHL SPORT ) – úmyslná ruka 

  

   1 zápas stop- 2xŽK v zápase : K.Šabík ( L.A.INTERIÉR ) 

 

   2 zápasy stop- ČK : L.Vrba (ŠTOCHL SPORT) – 1 zápas stop za 

2xŽK v zápase  + 1 zápas stop za nesportovní 

chování po vyloučení a neopuštění sportoviště 

     

     

2. liga:   1 zápas stop- 2xŽK v zápase : Badinka ( OKNA SPOŘICE.CZ )  

                                                                                                                                                                                     

 

3. liga:   2 zápasy stop- 2xŽK v zápase : Deme ( Karibic ) – 1 zápas stop za 2xŽK 

v zápase  + 1 zápas stop za nesportovní chování 

po vyloučení 

 

 

    

4. liga: 1 zápas stop- ČK : M.Niebauer ( GENERALI 2007 ) – hraní rukou 

brankáře mimo brankoviště 

 

 

6. liga: 1 zápas stop- ČK :  Pekár ( ATLETICO ) – zmaření brankové 

příležitosti rukou 

 1zápas stop- ČK : J.Filípek ( ATLETICO ) – úmyslné hraní rukou 

v brankovišti 

 1 zápas stop- ČK : J.Ráth ( THE GUNNERS ) – nesportovní 

chování 

 1 zápas stop - 3x ŽK v sezoně : Bartoš ( AC R.O.S ) 

 

              1 zápas stop - 3x ŽK v sezoně : Butal ( MAXIM  JIRKOV ) 

   

 2 zápasy stop- 2xŽK v zápase : Veselý ( FC BULDOCI VÁCLAVSKÁ ) – 1 

zápas stop za 2x ŽK + 1x nesportovní chování 

 2 zápasy stop- ČK : T.Březina ( AC SLAVOJ HOUSLICE) – hrubé 

nesportovní chování při hře 

 

 

 

 

 

 



 Potrestání mužstev a funkcionářů mužstev 

 
 

Mužstvo  STRADA AJAX CHOMUTOV  bylo potrestáno pokutou 200,- Kč  za nejednotnou výstroj ve 

dvou zápasech turnaje. 

Mužstvo  FI OKNA  bylo potrestáno pokutou 100,- Kč  za nejednotnou výstroj. 

 

Vedoucí mužstva  JAROSLAV HLAD ( SC FEKÁL KADAŇ ) byl potrestán pokutou 500,-Kč za 

pochybení při registrace hráče. 

 

Kapitán mužstva THE GUNNERS  ŘEZNÍČEK byl potrestán pokutou 100,-Kč za odmítnutí podepsání 

zápisu o utkání. 

 

Vedoucí mužstva  PETR KASIKA ( L.A.INTERIÉR ) byl potrestán pokutou 500,-Kč za pochybení při 

registrace hráče. 

 

Delegát turnaje PETR SCHLÖGL byl potrestán pokutou 300,-Kč za špatné plnění funkce delegáta při 

turnaji 1.ligy. 

 

Delegát turnaje MARTIN JACKL byl potrestán pokutou 300,-Kč za špatné plnění funkce delegáta při 

turnaji 6..ligy. 

 

 

 

 

 

Protesty mužstev 

 
 

DK CHLMF projednala protest mužstva ŠTOCHL SPORT proti udělení druhé ŽK v zápase a 

následného vyloučení hráče L.Vrby. Protest byl shledán neopodstatněným. Po konzultaci s hlavním 

rozhodčím a delegátem  turnaje ŽK byla udělena správně hráči L.Vrbovi. 

 

DK CHLMF projednala protest mužstva KARIBIC na chování rozhodčího Malečka. . Protest byl 

shledán neopodstatněným. 

 

DK CHLMF projednala protest mužstva THE GUNNERS na spornou situaci v zápase a jejího 

posouzení rozhodčími. Protest byl shledán neopodstatněným z důvodu správného posouzení situace 

rozhodčími. 

 

DK CHLMF projednala protest mužstva ESAP proti neoprávněnému startu hráče P.Nového za 

L.A.INTERIÉR. Protest byl shledán neopodstatněným. Hráč P.Nový odehrál první turnaj 6.ligy za 

BANÍK VYSOKÁ PEC  dne 17.11.2011.Po turnaji provedl přestup u delegáta turnaje P.Jackla do 

mužstva L.A.INTERIÉR ( 1.liga ).Delegát P.Jackl pochybil a nepředal do evidence vedení ligy přestupní 

lístek. Následně vznikla na turnaji 1.ligy ( 3.12.2011 ) chyba delegáta P.Schlögla, který provedl opětovný 

přestup v průběhu utkání s vedoucím mužstva L.A.INTERIÉR P.Kasikou.Delegát Shlögl provedl přestup 

jelikož nenašel v evidence přestupní lístek.Postup delegáta Schlögla a vedoucího mužstva Kasiky byl 

uznán nestandartním a oba delegáti a vedoucí mužstva byli potrestáni pokutami za chyby v přestupu hráče 

P.Nového.Přestup byl platný a výsledek utkání zůstává nezměněn. 

 

 

          Předseda disciplinární komise CHLMF  

                              Bc. Jaroslav Bystřický   

           


