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V Samosolech dne 23. 11. 2017 

 

 
v soutěžích ČMSHb jako Jungle Fever Kladno 

Estonská 2567, Kročehlavy, 272 01 Kladno  

IČO: 66319137 

zapsán: L 8301 vedená u Městského soudu v Praze   
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-18-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) Jungle Fever Kladno - Ladislav Gengel, reg. 

20285- udělen trest ve hře (dále jen TH) za nesportovní chování 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2119, ZZD utkání, videozáznam z utkání, vyjádření 
hráče Gengela, sazebník trestů čl. A odst. 3 odst. a)  
 

t r e s t á: 
 
FP ve výši 20% (z 10-30%) tj. 1000Kč 
ZČ na 15 % (z až 30%) tj. 3 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č. 2127, 
2135, 2142 hraných v období od 19. 11. 2017 do 26. 11. 2017. Hráč v době trestu 
nesmí nastoupit v žádné jiné soutěži vedené pod ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění: 
 
       V utkání 1. ligy obdržel v utkání č. 2119 mezi celky Jestřábi Přelouč a Jungle Fever Kladno hráč 
hostí Ladislav Gengel TH za nesportovní chování, když před udělením TH obdržel dva VT za stejné 
přestupky. DK měla při rozhodování k dispozici zápis o utkání, zvláštní zprávu delegáta a 
videozáznam celého utkání, který dodal klub HC Jestřábi Přelouč. Ve věci se také telefonicky vyjádřil 
hráč Gengel, který uvedl, že první VT obdržel neoprávněně, když nic neřekl, pouze se díval na 
rozhodčího. K rozštípání hokejky uvedl, že šlo již o vyústění celé situace, kdy reagoval na špatné 
udělení svých VT rozhodčím. Uvedl, že hraje dlouhodobě hokej a nikdy se s podobným rozhodováním 
u rozhodčích nesetkal. 
     DK vyhodnotila především videozáznam z utkání, kde je celá situace zřetelně vidět. Je patrné, že 
hráč Gengel po signalizaci faulu se zcela přestal věnovat hře a směřoval k rozhodčímu, kdy na něho 
z blízka hleděl. Rozhodčí se jej dvakrát snažil odmítnout rukou, tak aby se věnoval hře, následně hru 
přerušil a udělil zřetelně "panenkou " OT. Při nahlašování trestu hráč Gengel přišel k časomíře a 
dožadoval se vysvětlení, za co mu byl udělen VT. Když po odmítnutí rukou od rozhodčího stále v 
dotazech pokračoval, byl mu udělen zřetelně další VT. Ihned potom zareagoval tím, že uchopil oběma 
rukama konec své hole a prudkou ranou ji rozbil o mantinel u časomíry. Na to mu byl udělen TH a 
on odešel ze hřiště pryč. 
      DK vyhodnotila daný přestupek. Konstatovala, že tresty udělil rozhodčí v souladu s pravidly. Hráč 
se evidentně nejprve svým postojem, následně slovně dožadoval vysvětlení, neoprávněně tím 
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protestoval, rozhodčím mu byl dán v obou případech jasný signál, že nelze o dané věci diskutovat, 
v první případě za hry, ve druhém už při přerušení. Samotné zničení hokejky o mantinele je zcela 
evidentní nesportovní chování a trest TH zde byl na místě.  
     DK vzala jako přitěžující okolnost, že se daného přestupku hráč dopustil jako kapitán týmu, 
zničení hokejky pak provedl u mantinelu časomíry, kdy bylo velkým štěstím, že nedošlo ke zranění 
časoměřiče nebo zapisovatele. Na druhou stranu konstatovala, že hráč nebyl v posledních dvou 
letech disciplinárně řešen, ve svých protestech, ani po udělení TH, se nedopustil vůči rozhodčímu 
vulgarismů. Trest pak zvolila v polovině dané sazby a považuje jej, k daným okolnostem, za 
dostačující. 
     Z daného jednání a rozhodování byli pro možnou podjatost vyloučeni předseda DK Libor Komůrka 
a člen Marcel Slanina. 

 
4. Poučení: 

a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených 
částek tímto rozhodnutím.  

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu 
na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300 Kč, a to 
dle ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu Jungle Fever Kladno:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 24. 11. 2017 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za 
vydání tohoto rozhodnutí. 

c) Souhrnnou částku 1300,- Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003203028, specifický symbol: 181718, 
nejpozději 6. 12. 2017. 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na e-mail dk@hokejbal.cz. 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Ondřej Průša, v.r. 

člen DK ČMSHb 
Obdrží 
Týmy: Jungle Fever 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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