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18. 01. 2023 | Tisková zpráva 
 

Rozhodnutí předsedy DK ELH 

Rhett HOLLAND (HC Kometa Brno), Michal GULAŠI (HC Kometa Brno),  
Oskar FLYNN (Bílí Tygři Liberec) 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 

podnětu klubu zabýval jednáním hráče Rhetta Hollanda v utkání č. 0261 HC KOMETA BRNO - HC 
VÍTKOVICE RIDERA hraném dne 15. 01. 2023. 
 
 

Po provedení dokazování videozáznamem shledal předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík, že 

hráč Rhett Holland se dopustil zákroku v čase 44:58 v obranném pásmu, a to konkrétně tak, že bočně 

vedeným zákrokem atakoval protihráče Petra Fridricha, který bezprostředně před střetem odehrál 
puk. Od počátku najetí na zákrok R. Holland zřetelně postupoval se záměrem a úmyslem zasáhnout 

s plnou intenzitou protihráče tělem a nesoustředil svoji pozornost na možnost pokusit se získat puk. 
 

Předseda disciplinární komise ELH potrestal hráče Rhetta Hollanda (HC KOMETA BRNO) 
nepodmíněným zastavením činnosti na 2 utkání ELH a finanční pokutou ve výši 10% měsíční 
základní odměny. 
 
 

Záznam zákroku najdete na https://www.youtube.com/watch?v=oCSxClkYNsI 
 

 
Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 

podnětu klubu zabýval jednáním hráče Michala Gulašiho v utkání č. 0261 HC KOMETA BRNO - HC 
VÍTKOVICE RIDERA hraném dne 15. 01. 2023. 

 

Po provedení dokazování videozáznamem shledal předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík, že 
hráč Michal Gulaši se dopustil zákroku na Vojtěcha Lednického v čase 11:25, za který mu byl 

rozhodčími uložen menší trest. Bezprostředně před střetem odehrál hostující hráč puk a v okamžiku 
provedení zákroku držel Michal Gulaši své ruce u těla.  V závěrečné fázi svůj zákrok zintenzivnil, ale 

současně je dle Předsedy Disciplinární komise ELH prokazatelné, že primárně zasáhl svým pohybem 

protihráče do horní části těla nikoli hlavy. Lze tak souhrnně konstatovat, že se zákrok nevymknul 
charakteru zákroků, které spadá výhradně do kompetence rozhodčích utkání. 
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V posuzovaném případě předseda Disciplinární komise ELH rozhodnul tak, že se hráč svým jednáním 

nedopustil disciplinárního přestupku vedoucímu k dodatečnému potrestání, a proto se disciplinární 

řízení zastavuje. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/zLp4ZELCQN8 
 

 
Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení se zabýval 

jednáním hráče Oskara Flynna v utkání č. 0247 Bílí Tygři Liberec - HC Motor České Budějovice 

hraném dne 08. 01. 2023. 
 

Jednání posuzovaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se Oskar Flynn dopustil v čase 48:51 
přestupku Nafilmovaný pád – přihrávání dle čl. 64 odst. 64.2. Pravidel ledního hokeje, za který mu 

byl rozhodčími uložen menší trest. 

 
V posuzovaném případě předseda Disciplinární komise ELH rozhodnul tak, že se hráč svým jednáním 

nedopustil disciplinárního přestupku vedoucímu k dodatečnému potrestání, a proto se disciplinární 
řízení zastavuje. 

 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/wtF-VOoM6GA  

 


