Ligová komise Okresního svazu hokejbalu Teplice
korespondenční adresa: Habrová 3098/17, 415 01 Teplice | bankovní spojení: 1060685309/0800
mobil: +420 776 297 357 | e-mail: oshbteplice-lk@seznam.cz |www.oshbteplice.cz

KR OSHb Teplice, DK OSHB Teplice
Týmy: HbC Perla Řetenice M.L. 1983, SK Dubí

Teplice 7. prosince 2017

Rozhodnutí Ligové komise Okresního svazu hokejbalu Teplice
č. LK-03-2017-2018

Ligová komise Okresního svazu hokejbalu Teplice (dále jen LK OSHb Teplice),
projednala žádost mužstva SK Dubí o odložení utkání 13. kola Okresní hokejbalové ligy
Teplice (dále jen THL), č. utk. 532039, HbC Perla Řetenice – SK Dubí, hrané 10.12.2017
v 10:00 hod., hřiště Proboštov.
I.
Na základě souhlasného stanoviska soupeře (HbC Perla Řetenice), LK OSHb Teplice
žádosti VYHOVUJE.
SOUHRN: utk. č. 532039, HbC Perla Řetenice M.L. – SK Dubí, 10.12.2017, 10:00 hod.,
hřiště Proboštov – SE ODKLÁDÁ NA NEURČITO.
Náhradní termín bude určen LK OSHb Teplice.
II.
Povinností klubu SK Dubí je:
a) uhradit poplatek ve výši 300,- Kč (první žádost), převodem na účet České spořitelny č.
účtu: 1060685309/0800, variabilní symbol: kód klubu, do poznámky vložte č.
rozhodnutí LK. Platba bude provedena nejpozději do 15.12.2017.
b) zaslat potvrzení o provedené platbě (kopii složenky, oznámení o příkazu, informaci o
převodu, apod.) na e-mail: oshbteplice-lk@seznam.cz, k archivaci. Nejpozději do
15.12.2017.
III.
Povinností mužstev HbC Perla Řetenice a SK Dubí, dále KR OSHb Teplice a DK
OSHb Teplice, je zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu LK OSHb
Teplice (oshbteplice-lk@seznam.cz) nejpozději do 08.12.2017.
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O d ů v o d n ě n í:
LK OSHb Teplice projednala písemnou žádost vedoucího mužstva SK Dubí, p.
Romana Hrušky, o odložení zápasu č. 532039, HbC Perla Řetenice – SK Dubí. Jako důvod
uvedl, že na toto utkání není schopen zajistit dostatečný počet hráčů (nemoc a zaměstnání),
aniž by hrozila případná kontumace pro nedostatečný počet hráčů. Z uvedených důvodů, tak
oslovil s žádostí o odložení utkání soupeře, a to HbC Perlu Řetenice, kdy toto mužstvo
souhlasilo s odložením utkání.
SK Dubí společně s žádostí o odložení utkání zatím neuhradil poplatek ve výši 300,Kč, kdy ale tento musí uhradit nejpozději do 15.12.2017. I přes tento nedostatek LK OSHb
Teplice neshledala žádné závažné důvodu nevyhovět žádosti. Jelikož LK OSHb Teplice
nechce, aby se utkání THL kontumovala, a je zde prostor pro přeložení utkání, žádosti
vyhověla.
O náhradním termínu rozhodne LK OSHb Teplice a zúčastněné strany budou
s předstihem informovány.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve smyslu SŘ, čl. 502
k příslušné odvolací komisi. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí
platí až do případného vyhovění odvolání.

Martin Anft
místopředseda LK OSHb Teplice
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