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V Brně dne 10.3.2018

HBK Bulldogs Brno B
p.Radek Kočařík
Starohorská 1150/42
Oslavany 664 12
Na základě telefonického oznámení vedoucího mužstva HBK Bulldogs Brno B p.Radka Kočaříka, ve kterém informoval předsedu
LK, že mužstvo nemůže odehrát plánované utkání MHbL č.7022 mezi HBC Flyers Jihlava a HBK Bulldogs Brno B z důvodu
nedostatečného počtu hráčů, vydává LK toto :

Rozhodnutí LK MHbL
S odvoláním na SŘ HLAVA IV., článek 401,odst. 4b a sazebníku trestů B – kolektivy, ods. 3, rozhodla LK přiznáním kontumačního
výsledku 5:0 v neprospěch mužstva HBK Bulldogs Brno B a trestá jej :

1. finanční pokutou ve výši 1500Kč ( 3% dle sazebníku trestů )
Odůvodnění:
Hostující celek neměl dle tvrzení vedoucího mužstva dostatečný počet hráčů k odehrání soutěžního utkání v Jihlavě, jehož
neodehráním byla hrubým způsobem narušena regulérnost soutěže.
Výsledek utkání je proto kontumován poměrem 5:0 ve prospěch týmu HBC Flyers Jihlava, který získává tři body.
Za polehčující okolnost lze považovat snahu vedoucího mužstva minimalizovat dopady neodehrání na ostatní účastníky
soutěžního utkání (domácí oddíl, rozhodčí atd.), tím, že telefonicky informoval o problému vedení soutěže i funkcionáře soupeře
několik hodin před plánovaným začátkem utkání.
Za přitěžující okolnost LK naopak považuje fakt, že utkání č.7022 bylo na žádost hostujícího týmu přeloženo z podzimní části
soutěže a to právě z důvodu avizovaného nedostatku hráčů pro odehrání v původním termínu.
S odkazem na výše uvedené skutečnosti považuje LK uložený trest za dostatečný a odpovídající rozsahu provinění realizačního
týmu a hráčů mužstva HBK Bulldogs Brno B.
Poučení:
1) Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ve smyslu SŘ čl. 502
2) Nejpozději do 23.3.2018 proveďte úhradu příslušné částky ( 1800,- Kč) na účet 2900842640 / 2010
a jako variabilní symbol uveďte 107201718
3) Kopii o zaplacení zašlete ihned po provedení platby na adresu LK, Jiří Dostál, Oblá 29, 634 00 Brno,
případně ji oskenujte a zašlete e-mailem na adresu : lk@mhbl.cz
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