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Bílí Tygři Liberec 
Jeronýmova 494/20 
460 07 Liberec 
 
 
V Praze dne 3. 12. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Smažil, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na 
svém jednání dne 3. 12. 2019 zabývala porušením Propozic Turnaje O Pohár DHL 
2019-2020 (dále jen „Propozice“) klubem Bílí Tygři Liberec, se sídlem Jeronýmova 
494/20, 460 07 Liberec, reg. č. ČSLH 50502 (dále jen „Klub“), v utkání Turnaj O Pohár 
DHL č. D0201 hraném dne 27. 11. 2019 v Liberci mezi družstvem Klubu a družstvem 
HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 
 

t a k t o : 
 
Tím, že družstvo Klubu v Utkání hrálo v přímém rozporu s Propozicemi v počtu 7 hráčů 
věkové kategorie dorostu, dopustil se Klub provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části B 
bodu 8. písm. b) SDŘ, za což se Klubu v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ ukládá 
finanční pokuta 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisu o Utkání bylo shledáno, že v Utkání za družstvo Klubu nastoupilo 
celkem 7 hráčů věkové kategorie dorostu, a to jmenovitě Král Daniel, reg. č. 
1016062003, Böhm Martin, reg. č. 1010522003, Šedivý Jakub, reg. č. 1018172003, 
Hujer Jakub, reg. č. 1047202004, Trunda Tomáš, reg. č. 1043712004, Měchura Adam, 
reg. č. 1016722003, a Masař Jakub, reg. č. 1008792003. 
 
K popsanému Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
jen „STK ČSLH“) uvedla, že dle Propozic, alinea šestá, mohou v utkáních Turnaje O 
Pohár DHL nastoupit v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo maximálně 4 hráči 
věkové kategorie dorostu (tj. hráči ročníku narození 2003 a 2004). 
 
Ze shora uvedených důvodů rozhodla STK ČSLH tak, že nastoupením výše 
uvedených hráčů k Utkání došlo k neoprávněnému startu hráče nebo hráčů ve smyslu 
čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ. Na základě této skutečnosti STK ČSLH v souladu s čl. 
410 písm. b) SDŘ rozhodla, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu HC 
Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101. 
 



Na základě shora uvedených skutečností současně dospěla DK ČSLH k závěru, že 
nastoupením výše uvedených hráčů k Utkání došlo k naplnění disciplinárního 
provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 8. písm. b) SDŘ, a rozhodla v posuzovaném 
případě tak, že se Klubu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve 
výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 
 
Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na základě přiložené faktury na účet č. 
90718453/0300, a to nejpozději do 31. 12. 2019.  
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí DK ČSLH lze dle čl. 612 až 620 SDŘ podat odvolání 
k výkonnému výboru ČSLH. 
 
Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo 
oznámení tohoto rozhodnutí. 
 
 

Antonín Vansa 
člen DK ČSLH 


