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MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s.
Partizánov 14
Liptovský Mikuláš
Vec: Rozhodnutie Ligovej rady Extraligy seniorov zo 17.12.2019 – stretnutie Tipsportligy č. 193 Liptovský Mikuláš
- Košice dňa 3.12.2019
Ligová rada Extraligy seniorov (ďalej len „LiRa“), riadiaci orgán súťaže na svojom zasadnutí dňa 17. decembra 2019
prerokovala na základe originálu kontrolného Zápisu o stretnutí prípad porušenia poriadkov a smerníc SZĽH v zápase
Tipsportligy č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019, ktorý sa neodohral z dôvodu

nespôsobilosti ľadovej plochy podľa popisu HR v Zápise o stretnutí „Stretnutie sa neodohralo – bolo ukončené
v zmysle čl. 6.5.4 SP SZĽH. Prílohou zápisu bolo Oznámenie delegáta o zistení nedostatkov podpísané
organizátorom a zástupcami oboch družstiev. Fotodokumentácia poškodenia ľadovej plochy bude zaslaná
elektronicky riadiacemu orgánu.“. Podľa Správy delegáta zápasu „Nie je RZP, len prevozová sanitka. Rozhodcovia
stretnutia pred stretnutím (ohľadne ľadovej plochy) konštatujú, že ľadová plocha nie je spôsobilá na odohranie
stretnutia. Na základe prehlásenia organizátora stretnutia, že nie je možné závadu odstrániť v rámci čakacej doby
40 minút, rozhodcovia upustili od čakacej doby a v čase 17:20 procedurálne ukončili stretnutie. Za organizátora
stretnutia p. Milan Čanky.“ Generálny manažér klubu MHk 32 L. Mikuláš a.s. v stanovisku uvádza: „v daný deň sme
v doobednajších hodinách absolvovali rozkorčuľovanie a aj keď inkriminovaná časť ľadovej plochy bola iná ako
zvyšok plochy nemali sme žiadnu informáciu o danom probléme od prevádzkovateľa zimného štadióna firmy JL
aréna. O probléme som sa dozvedel po telefonáte jedného z majiteľov firmy cca okolo 14:00 a následne sme osobne
už konzultovali problém na tvare miesta. Prevádzkovateľ zimného štadióna sa snažil plochu spojazdniť do začiatku
zápasu , čo sa im ale nakoniec nepodarilo. Po osobnej konzultácii s rozhodcami stretnutia , delegátom a súperom (
trénermi HC Košice ) som ako organizátor na vlastnú zodpovednosť podpísal že aj napriek čakacej dobe nebude
plocha v stave odohrania zápasu. Ako organizátora stretnutia nás nesmierne mrzí tento problém ale nebolo v našich
možnostiach reagovať adekvátne skorej, nakoľko ZŠ má v prenájme iná spoločnosť ako som už spomínal a sami
sme sa dozvedeli o to neskoro. Touto cestou sa chcem aj ospravedlniť klubu HC Košice za vzniknutý problém.“ LiRa
2019 / 2020 prijala v tejto veci nasledovné rozhodnutia:
ROZHODNUTIE 44/2019-2020
1. LiRa, riadiaci orgán súťaže Extraligy seniorov (Tipsportligy) 2019/2020 po posúdení podkladov – kontrolného Zápisu
o stretnutí č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019, Správy delegáta zápasu
a stanoviska MHk 32 L. Mikuláš a.s. konštatuje, že v zápase Tipsportligy č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC
Košice s.r.o. dňa 3.12.2019 došlo zo strany organizátora zápasu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. k porušeniu poriadkov
a smerníc SZĽH.
2. Organizátor zápasu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. nezabezpečil regulárnosť hracej plochy a keďže závada nebola
odstránená v lehote podľa SP SZĽH čl. 6.5.4, hlavný rozhodca ukončil zápas z dôvodu nespôsobilej ľadovej plochy.
3. Družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. sa previnilo voči Súťažnému poriadku SZĽH čl. 7.5 a 7.5.3 a preto riadiaci
orgán súťaže v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1, čl. 6.13.1.2 vyhlasuje športovo-technicky kontumáciu zápasu č. 193 MHk
32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019 s výsledkom 0:5 a priznaním 3 bodov v prospech
družstva HC Košice s.r.o. Družstvu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s., ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod a
obdrží pasívne skóre 0:5.
4. Rozhodnutie sa zasiela MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s., HC Košice s.r.o., klubom Tipsportligy a Štatistickému odd.
SZĽH.
5. Rozhodnutie sa doručuje emailom, klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. aj poštou.
6. LiRa odstupuje prípad na DK SZĽH.
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7. Poučenie: Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle čl. 9.1 SP SZĽH odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia. 9.2.3 Lehoty na podanie odvolania 9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr
do 72 hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne doporučenou poštou a elektronickým
podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa
pracovného pokoja najbližší pracovný deň).
Odôvodnenie: LiRa, riadiaci orgán súťaže Extraligy seniorov (Tipsportligy) vychádzal pri rozhodovaní z podkladov kontrolného Zápisu o stretnutí č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019 podpísaného
zástupcom a trénerom družstva MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s., Správy delegáta zápasu a stanoviska MHk 32 L. Mikuláš
a.s. podľa ktorých sa zistilo, že zo strany MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. došlo k previneniu podľa SP SZĽH čl. 7.5
Previnenia organizátora zápasu a čl. 7.5.3 nezabezpečí regulárnosť hracej plochy, technickú spôsobilosť časomiery,
ozvučenia hracej plochy a osvetlenie hracej plochy najmenej 60 minút pred začiatkom zápasu. V stanovisku generálneho

manažéra klubu MHk 32 L. Mikuláš a.s. sa uvádza: „v daný deň sme v doobednajších hodinách absolvovali
rozkorčuľovanie a aj keď inkriminovaná časť ľadovej plochy bola iná ako zvyšok plochy nemali sme žiadnu informáciu
o danom probléme od prevádzkovateľa zimného štadióna firmy JL aréna. O probléme som sa dozvedel po telefonáte
jedného z majiteľov firmy cca okolo 14:00 a následne sme osobne už konzultovali problém na tvare miesta.
Prevádzkovateľ zimného štadióna sa snažil plochu spojazdniť do začiatku zápasu , čo sa im ale nakoniec nepodarilo.
Po osobnej konzultácii s rozhodcami stretnutia , delegátom a súperom ( trénermi HC Košice ) som ako organizátor
na vlastnú zodpovednosť podpísal že aj napriek čakacej dobe nebude plocha v stave odohrania zápasu. Ako
organizátora stretnutia nás nesmierne mrzí tento problém ale nebolo v našich možnostiach reagovať adekvátne
skorej , nakoľko ZŠ má v prenájme iná spoločnosť ako som už spomínal a sami sme sa dozvedeli o to neskoro.
Touto cestou sa chcem aj ospravedlniť klubu HC Košice za vzniknutý problém.“ HR zápasu ukončil zápas v zmysle
SP SZĽH 6.5.4 Rozhodnutie o spôsobilosti ľadovej plochy (ihriska) prináleží rozhodcovi. Ak sa stane hracia plocha
(ihrisko) bezprostredne pred zápasom podľa rozhodcu nespôsobilé na zápas ľadového hokeja alebo je možné
odôvodnene predpokladať, že sa hracia plocha (ihrisko) stane nespôsobilé v priebehu zápasu ľadového hokeja,
hlavný rozhodca hokejový zápas nezačne a nariadi odstránenie technickej závady. K tomu môže začiatok zápasu
odložiť o 40 minút alebo zápas na dobu 60 minút prerušiť. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu závady,
rozhodca zápas nezačne, resp. ho predčasne ukončí pre nespôsobilosť hracej plochy (ihriska). Riadiaci orgán súťaže
rozhodol v súlade s platnými poriadkami a smernicami SZĽH.
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