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Zápis ze schůze ŘV 

Dne: 4. 10. 2018 

Přítomni za ŘV: Karel Chromý st., Karel Chromý ml. 

 

Schůze byla svolána z důvodu porušení pravidel ML v zápase HC Vlci Boskovštejn – 

Jaroměřice n. R. hraném dne 3. 10. 2018. 

• Popis situace č. 1 

▪ V čase 21:17 hráč týmu HC Vlci Boskovštejn č. 41 Jaroslav Slušný (920205) obdržel 

vyšší trest (5+OK) za kopnutí protihráče v nepřerušené hře. Situaci došlo tak, když 

hráč HC Jaroměřice n. R. se snažil zdržovat hru tím, že zalehl puk a nechtěl dál 

pokračovat ve hře. Výše uvedený hráč přijel ke zdržujícímu hráči a ve snaze dostat se 

k puku hráče na zemi několikrát krosčekoval a nakopl. Zdržující hráč obdržel 2 min. 

trest za zdržování hry – padnutí na puk a výše zmíněný hráč byl vyloučen na 5+OK za 

kopnutí. 

 

• Popis situace č. 2 

▪ V čase 27:44 hráč týmu HC Jaroměřice n. R. č. 11 Aleš Přibyl (820825) obdržel vyšší 

trest (5+OK) za vražení na hrazení v nepřerušené hře, bez jakékoliv snahy hrát puk. 

 

• Popis situace č. 3 

▪ Během celého zápasu se na střídačce týmu HC Vlci Boskovštejn zdržovalo 7 osob 

(tzv. funkcionářů a příznivců klubu) v civilu, popíjejících alkoholické nápoje (pivo) ze 

sklenic (u kterých je nošení do prostoru haly (střídaček) z bufetu zakázáno). 

 

Rozhodnutí: 

o Hráč Jaroslav Slušný (920205) – vyloučen z ML (dle pravidla ML 7.1.1 – kopnutí) 

o Hráč Aleš Přibyl (820825) – 3 zápasy STOP (dle pravidla ML 7.1.1 – vražení na hrazení)  

o Týmu HC Jaroměřice n. R. – udělena pokuta 600 Kč (za provinění hráče Aleše Přibyla)  

o Hráč Lubomír Machain (910312) – kapitán HC Vlci Boskovštejn – 1 zápas STOP za 

nesportovní chování týmu (dle pravidla 6.3)  

o Zákaz vstupu jakýkoliv nehrajících osob včetně hráčů v civilu na střídačku týmu HC Vlci 

Boskovštejn do konce sezóny 2018/19 

o Týmu HC Vlci Boskovštejn – udělena pokuta 500 Kč (nesportovní chování týmu) 

o Týmu HC Vlci Boskovštejn – udělena pokuta 100 Kč (za mimořádný úklid střídačky) – pro 

ZS 
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