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Valašský hokejový klub 
Na Lapači 394 
755 01 Vsetín - Rokytnice 
 
 

V Praze dne 12. 12. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler a Antonín 
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 12. 2018 zabývala jednáním 
hráče družstva klubu Valašský hokejový klub, se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín, 
reg. č. ČSLH 81008 (dále jen „Klub“) Jiřího Karafiáta, reg. č. 0915371998 (dále jen 
„Hráč“), proti protihráči Lukáši Popelovi (dále jen „Protihráč“), kterého se Hráč dopustil 
v utkání I. ligy ČR č. 1221 hraném dne 8. 12. 2018 ve Vsetíně mezi družstvem Klubu 
a družstvem klubu SK Kadaň, reg. č. ČSLH 50303 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se v čase Utkání 53:25 dopustil jednání proti Protihráči, za kterému mu byl 
rozhodčími Utkání p. Václavem Šutarou a p. Vojtěchem Fialou uložen v čase Utkání 
53:30 trest ve hře za Pozdní dohrání dle čl. 153 pravidel ledního hokeje 2018-2022. 
 
DK ČSLH na základě provedení dokazování videozáznamem předmětné situace 
shledala, že Hráč naplnil předpoklady pro uložení příslušného trestu rozhodčími Utkání 
ve smyslu čl. 153 Pravidel, v dalším však nemá za to, že by charakter zákroku či 
způsob jeho provedení, kdy nebylo prokázáno, že by Hráč svým zákrokem zasáhl 
oblast hlavy nebo krku Protihráče, oddělil svou ruku od těla, či těsně před střetem 
nadskočil, aby dosáhl vyšší intenzity provedení zákroku, nebo dokonce zákrok vedl 
mimo Protihráčův zorný úhel, byl shledán natolik závažným, aby bylo na místě Hráči 
uložit disciplinární trest na rámec v Utkání uloženého trestu ve hře. 
 
V daném případě tak DK ČSLH v souladu s čl. 523 odst. 4. soutěžního a 
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) rozhodla, že 
uložený trest ve hře považuje za dostatečný a od dodatečného disciplinárního 
potrestání Hráče nad rámec automatického zastavení činnosti na jedno soutěžní 
utkání I. ligy ČR vyplývajícího z v Utkání uloženého trestu ve hře se upouští. 
 
Poplatek za disciplinární projednání ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) dle čl. 524 SDŘ uhrazen. 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 


