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Jihlava, 12. 2. 2020 

ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JAHL 

Organizátor soutěže se zabýval podnětem týmu HC Kozlov ze dne 29. 9. 2020, ve kterém upozornil 

na porušení Pravidel JAHL – oprávnění startu hráčů Pavla Sochora a Aleše Tůmy z týmu MOKOV. Na 

základě získaných podkladů řídícího orgánu Jihlavské amatérské hokejové ligy rozhodl organizátor 

soutěže dne 5. října 2020 takto: 

Rozhodnutí:  

1. Utkání č. 3 MOKOV – HC Warriors, které skončilo v řádné hrací době 14:0 je kontumováno 

ve prospěch HC Warriors se skóre 0:5. 

2. Utkání č. 12 HC Kozlov - MOKOV, které skončilo v řádné hrací době 2:10 je kontumováno 

ve prospěch HC Kozlov se skóre 5:0. 

3. Hráč týmu MOKOV Aleš Tůma nesmí v soutěžním ročníku 2020-2021 v JAHL hrát, ve 

statusu hráčů byl označen červeně. 

4. Tým MOKOV je povinen týmu HC Kozlov uhradit veškeré náklady utkání, které jako 

pořádající klub vynaložil.  

Odůvodnění:  

Tým MOKOV odehrál v soutěžním ročníku 2020-2021 dvě utkání: 

25.9. MOKOV - HC Warriors s výsledkem 14:0 

28.9. HC Kozlov - MOKOV s výsledkem 2:10. 

Dne 29. 9. 2020 podal tým HC Kozlov podnět s upozorněním na porušení Pravidel JAHL – oprávnění 

startu hráčů Pavla Sochora a Aleše Tůmy z týmu MOKOV (viz příloha č. 1) 

Organizátor soutěže požádal 29. 9. 2020 o vyjádření zástupce týmu MOKOV. Ve stanoveném termínu 

se zástupce týmu MOKOV  k výše uvedenému podnětu ze strany HC Kozlov nevyjádřil. 

Organizátor soutěže dále požádal o informace k ověření startů hráčů Pavla Sochora a Aleše Tůmy 

zástupce HC Dukla Jihlava. Požadované informace získal Organizátor soutěže dne 5. 10. 2020 od 

jednatele HCD pana Bedřicha Ščerbana. 

Na základě získaných informací Organizátora soutěže bylo zjištěno: 

1. Hráč Pavel Sochor startoval v žákovských kategoriích za klub HC Pelhřimov, v dorosteneckých 

soutěžích start nebyl prokázán. Hráč doložil oficiální výpis hráčské karty ČSLH a čestné 

prohlášení, že v dorosteneckých soutěžích nenastoupil. Tuto skutečnost potvrdil i jednatel HCD 

pan Ščerban po telefonickém ověření u pelhřimovského klubu. Na základě výše uvedených 

skutečností, ke dni vydání tohoto rozhodnutí, konstatuje Organizátor soutěže, že start hráče Pavla 

Sochora  byl oprávněný. 

Tímto rozhodnutím není omezena možnost další kontroly oprávněnosti startu tohoto hráče na 

základě nově zjištěných skutečností. 

 

2. Hráč Aleš Tůma startoval v ročníku 2003/2004 za HC Dukla Jihlava v lize dorostu. Tyto údaje lze 

nalézt na webovém portálu HC Dukla Jihlava (viz příloha č. 1). Tuto skutečnost potvrdil písemně i 

jednatel HCD pan Ščerban (viz příloha č. 2). Schválené propozice soutěže JAHL v článku 

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

úrovni mládežnické soutěže dorostu či juniorů v I. lize, II. lize nebo v extralize, a to za „A, B 

nebo C“ tým daného klubu, u kterého byl registrován, může v sezoně 2020-21 hrát JAHL 

nejdříve po dosažení věku 40 ti let." 

 



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

Tůmy byl neoprávněný a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Rozhodnutí je konečné. 

 

Za organizátora soutěže 

Ing. Vítězslav Holub 

 

Příloha č. 1 - Podnět HC Kozlov k prověření hráčů Pavla Sochora a Aleše Tůmy - podán e-

mailem 29.9.2020 

Radek Kliment radek.kliment@gmail.com 

Komu: schwarz@icomtransport.cz, vholub@post.cz 

JAHL - žádost o prověření hráčů Mokov 
Čau / Dobrý den, 

chtěli bychom požádat o prověření následujících hráčů Mokov, kteří hráli 28.9.2020 utkání 

proti HC Kozlov. 

Pavel Sochor 

Aleš Tůma 

Dle informací, které máme, nesplňují pravidla pro start v JAHLu a hrát tedy nemohou. 

Díky, s pozdravem 

Radek Kliment 

HC Kozlov 

https://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=Ales-Tuma-175&sezona=2004&kategorie=DOR 

 

 

https://www.hcdukla.cz/hrac.asp?id=Ales-Tuma-175&sezona=2004&kategorie=DOR


Příloha č. 2 - Vyjádření HC Dukla Jihlava - jednatel Bedřich Ščerban, dopis z 5.10.2020 

 

 
 
 


