
Přehled udělených vyšších trestů v soutěžích řízených Jč KSLH  2013 - 2014
Upozornění  :  Tento přehled slouží oddílům pouze jako pomůcka při evidenci vyšších trestů. Nemusí obsahovat všechny tresty z důvodu

                            chybějícího / nezaslaného zápisu o utkání. Rozhodující pro případný postih je "naplnění skutečnosti" ve smyslu čl. 529 SDŘ LH .
Čl. 529

Je-li v téže soutěži nebo turnaji v kategorii mužů uložen témuž hráči druhý osobní trest do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži

nebo turnaji a evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují, při nepodmíněném zastavení činnosti hráče disciplinární komise přihlédne k již uloženému osobnímu trestu do konce utkání.

Je-li v mládežnické mistrovské nebo nemistrovské, dlouhodobé nebo krátkodobé soutěži uložen témuž hráči druhý vyšší trest (sčítají se osobní desetiminutové tresty a tresty do konce utkání),

zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání v téže soutěži a evidence trestů začíná znovu. Pokud stejný hráč (u mládeže) obdrží ve stejné soutěži opět další druhý vyšší trest, 

počet utkání zastavení činnosti se vždy násobí (2, 4, 8 atd. utkání)

Při dvou vyšších trestech v jednom utkání  ?

Pokud jsou to dva tresty na sobě nezávislé (v jiném čase), evidují se oba dva.   V případě, že oba tresty byly uděleny v jednom čase, eviduje se pouze jeden ten nejvyšší/konečný.

Příjmení a jméno ev.číslo klub        OK (20)   a    OT  (10) zastavená činnost     trest podmíněný

na RP          I.           II. stojí         I.         II. stojí 2x

26.9.2013 č.u. dne OK/OT II. dne OK/OT č.u. č.u. dne OK/OT č.u. dne OK/OT č.u. č.u. na od do č.u. na do

JANDA Martin 0994192002 Strakonice 6005 14.9. 10

JASEČKO Sebastian 1039552003 Č.B. 6007 21.9. 10

NOVÁK Filip 0909642000 Č.B. 8004 21.9. 10

JANSA Roman 0210191979 Soběslav 4 22.9. 20

VILD Martin 0572211990 Soběslav 4 22.9. 20

KOVÁŘ David 0660311990 Strakonice 4 22.9. 20

BINDER Ervín 0460961987 Strakonice 4 22.9. 20


