
 
 

Rozhodnutí disciplinární komise ze dne 18.12. 2013 
 

Zastavení závodní činnosti  

    

 

 

 

2. liga:   2 zápasy stop- ČK : Ameti ( SK MP CHOMUTOV ) – vzájemné 

napadení v přerušené hře 

 

 2 zápasy stop- ČK : Nohejl ( H.V. DOMOVINA ) – vzájemné 

napadení v přerušené hře 

 

 1 zápas stop- 2x ŽK v zápase : Popelka ( STRADA AJAX CHOMUTOV )  

 

 

 

4. liga:   1 zápas stop- ČK : M.Reiner ( B.E.K. ) – faul ze zadu ve vyložené 

šanci 

 

 

5. liga:   1 zápas stop- 2x ŽK v zápase : J.Filípek ( AUTO MACÁK )  

 

 

6. liga:   1 zápas stop- 2x ŽK v zápase :T.Plecitý ( SALZGITTER CHOMUTOV )  

 

 

Veteránská liga: 

 

 1 zápas stop- ČK : Kuhn ( ASTORIE ) – úmyslná ruka 

 

 

 

 

Potrestání mužstev a funkcionářů mužstev 
 

Mužstvo  GENERALI 2007  bylo potrestáno pokutou 300,- Kč za nesrovnalosti v soupisce mužstva. 

 

Vedoucí mužstva L.A. INTERIÉR byl potrestán pokutou 100,- Kč za nesrovnalosti v zápise o utkání. 

 

Vedoucí mužstva ABC byl potrestán důtkou za nesrovnalosti v zápise o utkání – změna čísla dresu hráče 

v zápise o utkání v průběhu utkání. 

 

Potrestání rozhodčích 

 
Rozhodčí  Novotný st. a Javorek  byli potrestáni pokutou 300,- Kč za chybné ukončení utkání 

JABLÍČKA CHOMUTOV – L.A. INTERIÉR 

Delegát utkání M. Jackl byl potrestán zastavením činnosti delegáta na turnaje zimní ligy od 18.12.2013 

do 17.1.2014 a peněžitou pokutou 400,- Kč 



Protesty mužstev 
 

DK CHLMF projednala protest mužstva L.A. INTERIÉR proti ukončení a kontumaci utkání 

JABLÍČKA CHOMUTOV – L.A. INTERIÉR.  

 Při vstřelení branky na 2:1 hráčem L.A. Interiér Nobstem bylo delegátem utkání M. Jacklem zjištěno, že 

hráč, který vstřelil branku není uveden na zápise o utkání.Delegát v rozporu s propozicemi CHLMF 

doporučil rozhodčím utkání ukončení zápasu. Ti poté utkání ukončili.  

Delegát i oba rozhodčí ukončením utkání udělali chybu. Zápas měl být dohrán, hráč Nobst měl opustit 

hřiště a branka neměla být uznána. O výsledku utkání měla rozhodnout dle platného disciplinárního řádu 

DK. 

Na základě zjištěných skutečností a disciplinárního řádu DK rozhodla následovně : 

 

1.) Delegát M.Jackl byl potrestán zastavením činnosti delegáta na zápasy zimní ligy  od 18.12.2013 do 

17.1.2014 a peněžitou pokutou 400 Kč. 

 

2.) Rozhodčí Novotný st. A Javorek byli potrestáni pokutou 300,- Kč. 

 

3.) Vedoucí mužstva L.A.Interiér byl potrestán pokutou 100,- Kč za nesrovnalosti v zápise o utkání ( hráč 

Nobst nastoupil aniž by byl v zápise uveden ) 

 

4.) Zápas byl dle disciplinárního řádu CHLMF č.9 ( kontumace zápasu ) bod 6 kontumován ve prospěch 

mužstva Jablíčka Chomutov 

 

Zápas  JABLÍČKA CHOMUTOV – L.A. INTERIÉR 5 : 0 kontumačně 

 

5.) DK CHLMF navrhuje výkonnému výboru CHLMF úpravu a doplnění propozic. Především se jedná o 

čl.14 bod h a jeho přesný výklad. Do druhého poločasu smí být hráč dopsán na zápis o utkání a následně 

nastoupit, pouze v případě že nenastoupil do poločasu prvního. 

 

 

DK CHLMF projednala další protest mužstva L.A. INTERIÉR proti změně čísla v zápise o utkání u 

hráče Kučery Radka ( ABC ) během utkání. Protest  byl shledán opodstatněným. Vedoucí mužstva 

ABC byl potrestán důtkou. 

 

 

 

 

 

          Předseda disciplinární komise CHLMF  

                            Ing. Jaroslav Bystřický   

           


