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Jihlava, 12. 2. 2020 

ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JAHL 

Organizátor soutěže se zabýval podnětem týmu HC Nížkov ze dne 10. 2. 2020, ve kterém upozornil 

na porušení Pravidel JAHL – oprávnění startu hráče Jana Marečka z týmu Black Rockets. Na základě 

získaných podkladů řídícího orgánu Jihlavské amatérské hokejové ligy rozhodl organizátor soutěže 

dne 12. 2. 2020 takto: 

Rozhodnutí:  

1. Utkání č. PK1 Black Rockets – HC Nížkov, které skončilo v řádné hrací době 4:6 je 

kontumováno ve prospěch HC Nížkov se skóre 0:5. V součtu obou utkání postupuje do 

dalšího kola play-off tým HC Nížkov. 

2. Výsledky všech odehraných utkání Black Rockets v základní části soutěže ročníku 

2019/2020 zůstávají v platnosti. 

3. Statistiky hráčů z dosud odehraných utkání aktuálního soutěžního ročníku budou 

zachovány. 

4. Hráč Jan Mareček nesmí v soutěžním ročníku 2019-2020 v JAHL hrát. 

5. Tým Black Rockets není zatížen žádným finančním postihem. 

Odůvodnění:  

Týmy HC Nížkov a Black Rockets společně sehrály předkolo play-off s výsledky 6:4 (2. 2. 2020) a 4:8 

(9.2.2020). Postupujícím do play-off byl Black Rockets. 10. 2. 2020 podal tým HC Nížkov podnět 

s upozorněním na porušení Pravidel JAHL – oprávnění startu hráče Jana Marečka z týmu Black 

Roskets, které doložil odvolávkami na webové portály HC Dukla Jihlava a SKLH Žďár nad Sázavou, 

na kterých figuroval výše jmenovaný hráč. Jednalo se o soutěžní ročníky 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 a 2015/2016. 

Organizátor soutěže požádal 10. 2. 2020 o vyjádření zástupce týmu Black Rockets. Ve svém vyjádření 

zástupce týmu Black Rockets sdělil názor, že hráč Jan Mareček startoval oprávněně, neboť 

poukazoval na to, že startoval až ve třetí nejvyšší soutěži. 

Organizátor soutěže požádal o informace k systému soutěží a ověření startů hráče Jana Marečka 

zástupce HC Dukla Jihlava - mládež. Požadované informace získal Organizátor soutěže dne 12. 2. 

2020 od manažera mládeže Mgr. Jiřího Jungwirtha. 

Na základě získaných informací bylo prokázáno, že hráč Jan Mareček startoval v ročníku 2012/2013 

za HC Dukla Jihlava „B“ v lize mladšího dorostu (druhá nejvyšší soutěž), 2013/2014 a 2014/2015 

SKLH Žďár nad Sázavou v lize staršího dorostu (druhá nejvyšší soutěž) a 2015/2016 SKLH Žďár nad 

Sázavou – Krajská liga juniorů (třetí nejvyšší soutěž). Tyto údaje lze nalézt také na webových 

portálech HC Dukla Jihlava a SKLH Žďár nad Sázavou s tím, že systém soutěží lze nalézt a ověřit na 

webovém portálu Českého svazu ledního hokeje. Schválené propozice soutěže JAHL v článku 

OPRÁVNĚNÍ STARTU HRÁČE nepovolují nastoupit v JAHL hráči, který: „nastoupil na úrovni 

mládežnické soutěže dorostu či juniorů v I. lize, II. lize nebo extralize (tedy ve třech nejvyšších 

soutěžích), a to za „A, B nebo C“ tým daného klubu, u kterého byl registrován, může v sezóně 2019-

2020 hrát JAHL nejdříve po dosažení věku 40 ti let.“ 

Na základě výše uvedených skutečností konstatuje Organizátor soutěže, že start hráče Jana 

Marečka nebyl oprávněný a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Rozhodnutí je konečné. 

 

Za organizátora soutěže 

Ing. Vítězslav Holub 


