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KR OSHb Teplice, DK OSHB Teplice
Týmy: HbC Perla Řetenice M.L. 1983, HBC Žízeň Trnovany

Teplice 22. března 2018

Rozhodnutí Ligové komise Okresního svazu hokejbalu Teplice
č. LK-08-2017-2018

Ligová komise Okresního svazu hokejbalu Teplice (dále jen LK OSHb Teplice),
projednala způsob dohrávky přerušeného utkání 7. kola Okresní hokejbalové ligy Teplice
(dále jen THL), č. utk. 532021, HbCPerla Řetenice M.L. 1983 – HbC Žízeň Trnovany,
původně hraného 29.10.2017 v 12:30 hod., hřiště Proboštov, kdy na základě rozhodnutí
LK-06-2017-2018 byl stanoven termín dohrávky na 24.03.2018 v 12:00 hod.

I.
LK OSHb Teplice rozhodla, že přerušené utkání se bude celé opakovat, kdy
k utkání bude sepsán nový zápis o utkání, ve kterém budou moci být napsáni a tedy se
zúčastnit tohoto opakovaného utkání, všichni hráči, kteří budou napsáni na konkrétní IS
Soupisce v době opakovaného utkání.

II.
Povinností mužstev HbC Perla Řetenice M.L. 1983 a HbC Žízeň Trnovany, 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 23.03.2018.

O d ů v o d n ě n í:
LK OSHb Teplice projednala dotaz bývalého předsedy Komise rozhodčích a zároveň
rozhodčího dotčeného utkání, jakým způsobem se bude utkání dohrávat. Bylo konstatováno,
že rozhodčí Havel J. a Pivko L. dne 29.10.2017 postupovali dle SŘ 2015 správně a dle čl. 308
bod 10 písm. c) SŘ utkání předčasně ukončili (prudký déšť, který způsobil zatopení hrací

LK OSHb Teplice

Stránka 1

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

plochy). Vedoucí obou mužstev se dle čl. 301 bodu 7 SŘ nedomluvili do 48 hodin na termínu
dohrávky a proto byl stanoven náhradní termín Ligovou komisí dle čl. 301 bodu 9 SŘ.
Vzhledem ke skutečnosti, že SŘ výslovně neurčuje způsob této dohrávky, tedy zda
pokračovat v čase přerušení či zda sehrát zcela nové utkání, bylo jen na LK, jak rozhodne. LK
vzala potaz, že od doby přerušeného utkání do náhradního termínu utkání uplyne skoro 5
měsíců a soupisky obou mužstev se můžou či mohly změnit. Paradoxem by byla skutečnost,
že např. hráč Perly byl na IS Soupisce v říjnu 2017 a nyní by byl již na přestup nebo
hostovaní v jiném mužstvu či dokonce v mužstvu Žízeň Trnovany. Takto by poté nešly
žádným způsobem zpracovat statistiky v IS Systému.
Z uvedených důvodů se LK rozhodla, že utkání se bude celé opakovat a budou moci
tedy nastoupit hráči, kteří budou v den utkání na IS Soupisce daného mužstva a v zápise o
utkání. Tímto rozhodnutím nevzniká žádnému mužstvu výhoda či nevýhoda, jelikož bylo
utkání přerušeno v čase 07:30 a za nerozhodnutého stavu 0:0.
Toto rozhodnutí bylo konzultováno s LK Region Sever Čechy a nebyly vzneseny
žádné výhrady či porušení řádů, dokonce byla tato varianta doporučena. Taktéž oba vedoucí
mužstev, tedy Perly a Žízně, s tímto rozhodnutím souhlasili a neměli výhrady.

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.

Robert Belšan
předseda LK OSHb Teplice
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