Eko. Tes. Pardubice
K Vinici 1901
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
-------------------------------------Dračice Karlovy Vary
Západní 1872/73
360 01 Karlovy Vary
-------------------------------------V Praze dne 20. 10. 2020
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ve
složení Antonín Vansa, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler,
Mgr. Martin Loukota a Mgr. Pavel Smažil (dále jen „STK ČSLH“) se na svém jednání
dne 20. 10. 2020 zabývala neoprávněným startem hráčky družstva klubu Eko. Tes.
Pardubice, se sídlem K Vinici 1901, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, reg. č. ČSLH
60605 (dále jen „Klub“), Adély Fromové, reg. č. 1109012007 (dále jen „Hráčka“),
v utkání 1. ligy žen - sk. A č. 6110 hraném dne 4. 10. 2020 v Pardubicích mezi
družstvem Klubu a družstvem klubu Dračice Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40306 (dále
jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
Tím, že Hráčka v Utkání hrála, aniž by k tomuto byla ve smyslu ustanovení čl. 319
soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“)
oprávněna, dopustil se Klub provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ. Na základě
této skutečnosti rozhodla STK ČSLH v projednávaném případě v souladu s čl. 410
písm. b) SDŘ tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu Dračice Karlovy
Vary, reg. č. ČSLH 40306.
Odůvodnění:
Kontrolou zápisů o utkání 1. ligy žen - sk. A hraných v období od 30. 9. 2020 do
5. 10. 2020 a provedenou kontrolou oprávněnosti startu jednotlivých hráček
účastnících se Utkání bylo shledáno, že v Utkání nastoupila za družstvo Klubu Hráčka,
jejíž start bylo prokázáno tím, že v čase Utkání 48:40 vstřelila gól na průběžný stav 4:1
ve prospěch družstva Klubu, a dále že v čase Utkání 32:29 asistovala u gólu
dosaženého spoluhráčkou č. 64 Lucií Hlavatou, reg. č. 0982002002, na průběžný stav
2:1 ve prospěch družstva Klubu.
Kontrolou údajů obsažených v registračním systému ČSLH provozovaném ČSLH na
adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále jen „Registrační systém“)
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bylo shledáno, že Hráčka je registrována za klub SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, s tím,
že dne 30. 9. 2020 ve 14:52 hodin bylo registračním oddělením ČSLH schváleno
hostování mezi soutěžemi (střídavý start) Hráčky do klubu Eko. Tes. Pardubice, reg.
č. ČSLH 60605, na dobu od 30. 9. 2020, kdy došlo ke schválení žádosti registračním
oddělením ČSLH, do 30. 4. 2021.
Ve vztahu k Hráčce je též dle STK ČSLH na místě uvést, že v den konání Utkání činil
její dosažený věk 13 let, na základě čehož nebyla ve smyslu čl. 319 SDŘ oprávněna
sehrát v jednom dni více než jedno mistrovské utkání. V den konání Utkání, které dle
zápisu o Utkání začínalo v 16:45 hodin, přitom Hráčka nastoupila též za družstvo
věkové kategorie starších žáků klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, v utkání č. S8157
hraném mezi družstvem klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a družstvem klubu HC
Lev Benešov, reg. č. ČSLH 20112, které bylo dle zápisu o předmětném utkání
zahájeno úvodním vhazováním v 9:45 hodin. V tomto zápise o utkání byla Hráčka
zapsána s číslem dresu 17, přičemž její jméno nebylo vyškrtnuto na znamení
skutečnosti, že by do předmětného utkání č. S8157 nezasáhla. Start Hráčky v utkání
č. S8157 byl též potvrzen otcem Hráčky p. Lubošem Fromem, který ve svém
písemném sdělení ze dne 9. 10. 2020, které adresoval řediteli soutěží žen Mgr. Martinu
Loukotovi, vysvětloval okolnosti startu Hráčky ve dvou utkáních v týž den.
Na základě shora uvedených skutečností nelze dle STK ČSLH než konstatovat, že
Hráčka odehrála v přímém rozporu s ustanovením čl. 319 SDŘ dvě soutěžní v tentýž
den, přičemž v takovém případě je její start v druhém utkání, tedy konkrétně v Utkání,
nutno označit jako neoprávněný ve smyslu čl. čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ. Z hlediska
provinění Klubu lze sice připustit, že tento měl omezené možnosti (je zde na mysli
zejména skutečnost, že kluby nemají přístup do centrální databáze ČSLH, v níž se
v dané sezóně evidují starty jednotlivých hráčů ledního hokeje) jak zjistit, zda Hráčka
již v daný den nastoupila k soutěžnímu utkání v rámci soutěží řízených a
organizovaných ČSLH, na straně druhé je však nepochybné, že Klub si byl vědom, že
taková skutečnost mohla nastat, neboť odpovědný zástupce Klubu p. Miroslav Klusoň
dne 30. 9. 2020 ve 13:18 hodin potvrzoval prostřednictvím Registračního systému
ČSLH žádost klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, o vyřízení hostování mezi
soutěžemi (střídavého startu), jímž by byl umožněn start Hráčky za klub SC Kolín, reg.
č. ČSLH 20401, avšak též za družstvo Klubu v příslušné soutěži žen. Za dané situace
měl Klub před zapsáním Hráčky do zápisu o Utkání provést šetření v tom směru, zda
již v daný den Hráčka neodehrála jiné soutěžní utkání, přičemž nemohl-li tak Klub učinit
nahlédnutím do centrální databáze utkání hraných v předmětný den 4. 10. 2020, měl
se na takovou skutečnost dotázat přímo Hráčky samotné, která by zajisté potvrdila, že
v předmětný den již jiné soutěžní utkání v rámci soutěží řízených a organizovaných
ČSLH hrála, načež by Klub neuvedením Hráčky do zápisu o Utkání předešel jejímu
neoprávněnému startu. Na tomto závěru učiněném STK ČSLH nemůže nic měnit ani
ta skutečnost, že dle zápisu o Utkání byla jména hráček, která se za družstvo Klubu
zúčastní Utkání, uvedena ve významném předstihu, přičemž správnost takto
uvedených údajů byla potvrzena vedoucím družstva Klubu p. Jaroslavem Kašparem,
reg. č. 0110121974, již dne 1. 10. 2020 v 10:09 hodin.
Lze dle STK ČSLH souhrnně konstatovat, že startem Hráčky za družstvo Klubu
v Utkání v rozporu se shora citovaným čl. 319 SDŘ došlo k neoprávněnému startu
Hráčky ve smyslu čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ a v daném případě tak STK ČSLH

rozhodla v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch
družstva klubu Dračice Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40306.
V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body, resp. vítězství v Utkání, přiznávají
družstvu klubu Dračice Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40306, do tabulky 1. ligy žen - sk.
A se započítává poměr branek 0:5 v neprospěch družstva Klubu. Veškeré v Utkání
dosažené individuální statistiky obou zúčastněných družstev se v souladu s čl. 409
odst. 4. SDŘ započítávají.
K dořešení se předává Disciplinární komisi Českého svazu ledního hokeje z.s.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí STK 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.
S pozdravem

Antonín Vansa
předseda STK ČSLH

