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ZPRÁVA
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

KSLH Pardubického kraje za sezónu 2015-2016

1. Složení DK
Disciplinární komise pracovala v sezóně 2015-2016 ve složení:
CHLAŇ Slavomír
ing. MÁLEK Josef
VOKÁL Petr

- předseda
- člen
- člen

2. Působnost DK
DK pracovala v souladu s plánem své činnosti a v případě zjištění provinění
jednotlivců nebo kolektivů porušením řádů a směrnic ČSLH, pravidel ledního hokeje a
obecně závazných předpisů a dokumentů v souvislosti s činností KSLH Pardubického
kraje v sezóně 2015-2016, zavedla disciplinární řízení.
Komise zahájila svoji činnost dnem 25.9.2015 a zasedala pravidelně každý
týden. DK při řešení jednotlivých případů spolupracovala se Sportovně technickou
komisí a Komisí rozhodčích.
Do působnosti DK spadala všechna mistrovská utkání soutěžního
ročníku 2015-2016 v Pardubickém kraji v kategoriích uvedených pod
bodem 3. této zprávy.
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3. Soutěže Pardubického kraje
3.1. KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ (KLM)
V této soutěžní kategorii bylo rozhodčími uděleno celkem 8 TH trestů, které
byly DK ohodnoceny 43 dny zastavení činnosti a finančními pokutami pro hráče
ve výši 5 000,- Kč.
Kromě výše uvedených TH trestů pro hráče byl v této kategorii udělen 1 trest
pro ved. družstva s finanční pokutou ve výši 500,- Kč.
Družstvům v této kategorii byly uděleny celkem 3 finanční pokuty ve výši
2 300,- Kč, z toho 2 pokuty byly uloženy za nedostatečnou pořadatelskou službu ve
výši 2 000,- Kč.
3.2. KRAJSKÁ LIGA JUNIORŮ (KLJ)
V této kategorii KS byly rozhodčími uděleny celkem 3 TH tresty, které byly DK
ohodnoceny 16 dny zastavení činnosti a finančními pokutami pro hráče ve výši
600,- Kč.
Družstvům v této kategorii bylo uděleno celkem 6 finančních pokut v celkové
výši 9 400,- Kč, z toho byla 1 pokuta za nezajištění utkání dle Rozpisu soutěží ve výši
3 000,- Kč a 1 pokuta za odhlášení družstva ze soutěže ve výši 5 000,- Kč.
3.3. KRAJSKÁ LIGA DOROSTU (KLD)
V této kategorii KS byly rozhodčími uděleny 4 TH tresty, za které byla DK
hráčům zastavena činnost na 20 utkání.
Družstvům v této kategorii byly uděleny 4 finanční pokuty za drobná porušení
Rozpisu soutěží v celkové výši 1 400,- Kč.
3.4. LIGA STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽÁKŮ (LSŽ a LMŽ)
V této kategorii KS byl rozhodčími udělen pouze 1 TH trest, za který byla DK
hráči zastavena činnost na 3 utkání.
Kromě výše uvedených TH trestů pro hráče byl v této kategorii udělen 1 trest
pro trenéra s finanční pokutou ve výši 1 000,- Kč.
Družstvům v této kategorii bylo uděleno celkem 9 finančních pokut ve výši
4 600,- Kč, z toho 1 pokuta byly uložena za nedostatečnou pořadatelskou službu ve
výši 1 000,- Kč a 1 pokuta za neoprávněný start hráče ve výši 1 000,- Kč. Zbývající
finanční pokuty ve výši 2 600,- Kč byly uděleny za drobná porušení Rozpisu soutěží.
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3.5. KRAJSKÁ LIGA PŘÍPRAVEK 2006 (KLP)
V této kategorii KS nebyly uděleny žádné TH tresty.
Družstvům v této kategorii byly uděleny 4 finanční pokuty ve výši 1 300,- Kč
drobná porušení Rozpisu soutěží.

3.6. MINIHOKEJ 2007 a 2009
V této kategorii KS nebyly uděleny žádné TH tresty.
Družstvům v této kategorii byly uděleny 4 finanční pokuty ve výši 1 700,- Kč
za drobná porušení Rozpisu soutěží.

4. Rozhodčí
V této sezóně u rozhodčích řešila DK především stále se opakující problém
pozdního odeslání zápisů o utkání. Celkem bylo rozhodčím uděleno celkem 20
finančních trestů. Ostatní prohřešky převážně administrativního charakteru byly
ponechány k řešení v kompetenci KR.

5. Závěr
V sezóně 2015-2016 vydala komise celkem 68 „Rozhodnutí DK“.
Na webových stránkách KSLH Pardubického kraje byly ve složce
Disciplinární komise pravidelně zveřejňovány a aktualizovány následující přehledy :
- Tresty uložené DK
- Evidence trestů OT a OK

Součástí této zprávy jsou následující zpracované tabulky o uložených

trestech a pokutách za sezónu 2015-2016 (kromě trestů udělených rozhodčím) :
a) Rozhodnutí DK - uložené tresty (oddíly, hráči, trenéři, funkcionáři)
b) Soutěže - přehled uložených trestů a pokut
c) HOK - přehled uložených trestů a pokut
V Pardubicích 7.4.2016

CHLAŇ Slavomír
předseda DK
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