Združenie oddielov a klubov I. hokejovej ligy SR,
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
1) HK´95 Považská Bystrica
Športovcov 2112, 917 01 Považská Bystrica
2) Kluby ST. NICOLAUS 1.HL
3) DK SZĽH
4) Štatistické odd. SZĽH
Vec: Rozhodnutie riadiaceho orgánu 1. ligy seniorov – ST. NICOLAUS 1. HL č. 2-2018/19
ZOK 1. HL, prostredníctvom SpR ZOK 1. HL riadiaci orgán súťaže ST. NICOLAUS 1. HL (1. ligy seniorov) 2018 - 2019 na základe
kontrolných výstupov z informačného systému SZĽH (IS SZĽH) zistil, že v zápase ST. NICOLAUS 1. HL č. 773 HK´95 Považská
Bystrica – HK VSR SR 20 dňa 28.10.2018 v Považskej Bystrici došlo podľa Zápisu o stretnutí, časť Poznámky k predčasnému
ukončeniu zápasu rozhodcami citov.: „Stretnutie sa začalo so 7 min. meškaním nakoľko pre poruchu na rolbe nebola
dokončená úprava ľadovej plochy.Hlavní rozhodcovia uznali ihrisko za spôsobilé a bola odohratá prvá tretina. Pri úprave
ľadovej plochy po prvej tretine došlo k poruche na rolbe opäť. Technická porucha nebola odstránená. Hlavní rozhodcovia po
uplynutí čakacej doby 40min v zmysle SP 6573 predčastne ukončili stretnutie.“. SpR ZOK, ako riadiaci orgán ST. NICOLAUS 1.
HL 2018 - 2019 vydáva po skompletizovaní podkladov a preskúmaní všetkých okolností v tejto veci toto rozhodnutie:

Rozhodnutie ZOK č. 2-2018/19
1. Riadiaci orgán súťaže ST. NICOLAUS 1. HL (1. ligy seniorov) pri posudzovaní vychádzal z podkladov – zápisu o stretnutí
č. 773, stanoviska klubu HK ´95 Považská Bystrica z 29.10.2019, fotodokumentácie a stanoviska HK VSR 20 s.r.o. (HK ORANGE
20). SpR ZOK na základe uvedených podkladov konštatuje, že stretnutie bolo predčasne ukončené z dôvodu poruchy na rolbe,
ktorá ani po čakacej dobe 40 min. nebola odstránená. Zo strany organizátora HK´95 Považská Bystrica teda došlo
k nedodržaniu ustanovení čl. 3.12.3.8 SP SZĽH a tým aj previneniu podľa čl. 7.5.5 SP SZĽH.
2. HK´95 Považská Bystrica sa previnil voči SP SZĽH podľa čl. 7.5.5 SP SZĽH z dôvodu čl. 3.12.3.8 SP SZĽH. Riadiaci orgán
súťaže ST. NICOLAUS 1. HL (1. ligy seniorov) preto vyhlasuje v zmysle čl. 6.13.1, 6.13.5 a 6.13.5.2 SP SZĽH športovo technicky kontumačný výsledok zápasu ST. NICOLAUS 1. HL č. 773 HK´95 Považská Bystrica - HK VSR SR 20 zo dňa
28.10.2018 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva HK VSR SR 20 a súčasne odpočítaním 3 bodov družstvu seniorov
HK´95 Považská Bystrica.
3. Tento prípad sa odstupuje DK SZĽH.
4. Toto rozhodnutie sa zasiela HK´95 Považská Bystrica, ostatným klubom ST. NICOLAUS 1. HL, DK SZĽH a Štatistickému
oddeleniu SZĽH.
5. Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle čl. 9.1 SP SZĽH.
Odôvodnenie: Pri rozhodovaní vychádzal riadiaci orgán z podkladov - zápisu o stretnutí č. 773, stanoviska klubu HK ´95
Považská Bystrica z 29.10.2019, fotodokumentácie a stanoviska HK VSR 20 s.r.o. (HK ORANGE 20). Klub HK´95 Považská
Bystrica ako organizátor stretnutia ani po 40 min. nevedel zabezpečiť povinnosť podľa čl. 3.12.3.8 v dôsledku čoho
rozhodcovia predčasne ukončili zápas. Organizátor zápasu klub HK´95 P. Bystrica síce žiadal o dohrávku zápasu, avšak prípady
pre ktoré je možné dohrávku z dôvodov vyššej moci realizovať sú určené v Súťažnom poriadku SZĽH, v takých prípadoch platí,
že kluby sú povinné do 48 hod. dohodnúť sa na novom termíne, pričom návrh dáva klub, ktorý zapríčinil neodohranie alebo
nedohranie zápasu. Riadiaci orgán súťaže rozhodol v zmysle platných poriadkov a smerníc SZĽH po dôkladnom preskúmaní
situácie a dostupných podkladov.
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