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V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2018 
 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Dandy Chomutov 
Borová 5141, 430 04 Chomutov 
IČO: 26657953 
zapsán: L 5013 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-006-2018-2019 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek vedoucího týmu – TENGLER Radek 
(RP 30475) z klubu HBC Dandy Chomutov, kterého se dopustil v utkání č. 51079 ve 2. lize Čechy 
Sever, hraného dne 25. listopadu 2018, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za 
slovní napadání rozhodčích a vyhrožování fyzickým napadením rozhodčího. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51079, vyjádření vedoucího klubu HBC Dandy Chomutov, 
vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 6, písmeno a) 
 

trestá: 
 

FP 20% (z 20 - 80%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 20% (z až 60%) tj. 4 utkání 
 

přičemž trest vykoná v utkání č. 15090 hraném dne 2. 12. 2018 a nejbližších třech utkáních dle 
platného rozpisu soutěže 2. ligy Čechy sever v roce 2019. V případě přeložení některého z utkání 
se trest automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po trestu. V praxi to znamená, že nesmí 
vykonávat žádnou funkci spojenou se zápasy oddílu, tak jak je uvedeno v soutěžním řádu. Trest se 
vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 51079 dne 25. 11. 2018 mezi celky HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem a HBC Dandy Chomutov obdržel 
vedoucí týmu hostů Tengler Radek, reg. 30475 v čase 34:55 TH za slovní napadání rozhodčích a vyhrožování fyzickým 
napadením. 

Ve věci se vyjádřil za klub HBC Dandy Chomutov vedoucí klubu Radek Tengler. Nechci se nějakým způsobem zde 
někoho dotknout, ale posuzování nějakých situací a zákroků v utkání mě překvapilo a zarazilo, kvůli tomu pak ve mně 
shromažďovali emoce. Rozhodčí, pořádně nedokázal, se mnou ani s kapitánem týmu pořádně komunikovat a vysvětlit 
nějaký zákroky na, které jsme se dotazovali. Několikrát jsem ho slušně žádal o vyjádření k některým trestům vůči k 
hráčům týmu Dandy, které odpískal. Dále byla situace kdy, jsme opět měli být vyloučeni a díky přiznání domácího hráče, 
že uklouzl tak byla signalizace vyloučení zrušena. Po neodpískání evidentního faulu na našeho hráče přímo před naší 
střídačkou, které pan rozhodčí nemohl přehlídnout a neodpískal, mé emoce vyústili v mou nevoli a slovnímu napadení 
rozhodčího. Plně přiznávám, že slovní napadení bylo velmi hlasité za, které se plně omlouvám. Bohužel s výkonem hlavně 
pana rozhodčího Hospůdky jsem nebyl spokojený, proto i moje emoce vyústili. Dále když jsme hráli oslabení 5 vs. 3 a 
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pak poté oslabení 5 vs. 4 (probíhal trest, který jsem obdržel za nesportovní chování a odpykal ho hráč: Zvěřina) bylo 
signalizované další vyloučení týmu Dandy a domácí tým ve výhodě dal gól na 5:0 tak rozhodčí nevěděli co s vyloučeným 
hráčem, protože trest 5 + dokonce se po vstřelené brance neruší a díky tomu, že byli, na zápase přítomný lidi ze svazu 
tak rozhodčím poradili, že signalizovaný trest se ruší a domácí tým pokračuje v přesilovce 5 vs. 4. Jinak bychom hráli 
opět oslabení 5 vs. 3. Kvůli takovým situacím ve mně průběhu zápasu hromadili emoce. V zápase jsme dostali hodně 
trestů, některé byli oprávněné a některé zase sporné. Na druhé straně domácího týmu byli podobné zákroky a nic. Díky 
odvolání domácího hráče trestu, že přiznal, že uklouznul a pomoci lidí ze svazu, že se trest zrušil, když dali gól při 
signalizované výhodě (když běžel trest 5 min – který odpykával hráč: Zvěřina) tak by, jsme těch, oslabeních hráli ještě 
víc…… Je to trošku na zamyšlení, aby, skoro za každý souboj měl být vyloučený náš hráč. Každý kdo něco hrál tak ví, že 
takových vyloučení nikoho nenechá chladného, že se emoce projeví. Děkuji a ještě jednou se omlouvám. 

 Za klub HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem se k situaci nikdo nevyjádřil. 
Rozhodčí Petr Hospůdka popsal situaci následovně: Po odpískaném jasném nedoveleném bránění hráče hostí a 

ukládání trestu začal vedoucí mužstva hostí pokřikovat „ co to pískáš ty čůráku, proč to pískáš ty čůraku, to nebyl faul“ 
následně „po zápase si na tebe počkám“ to vše jsem slyšel cestou na vhození buly. Zavolal sem si kapitána hostí, že toto 
nebudu dále tolerovat a pokud se vedoucí mužstva neuklidní, udělím mu TH. Následně se po rozhovoru s kapitánem 
hostí vracím zpět na buly. Vedoucí mužstva opět začal s verbálními projevy a vyhrožováním fyzické inzultace po zápase. 
Opět několikrát padlo „čůráku“ „počká si na tebe“ – následně jsem udělil TH. Vedoucí mužstva hostí dále vyhrožoval 
fyzickým napadením na mantinelu a mou likvidací, zase padlo párkrát „čůráku“. Následně se do toho vložil druhý 
rozhodčí a u mantinelu a upozornil vedoucího mužstva na vykázání do šatny. Vedoucí mužstva pořvával po každém faulu 
svých hráčů, že to faul nebyl a že neumíme pískat. 

Výpověď rozhodčího Davida Loskota se ztotožňuje s výpovědí rozhodčího Petra Hospůdky.  
DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 

vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že vedoucí týmu obdržel TH za nadávky a vyhrožování rozhodčímu, 
tedy v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že vedoucí nebyl zatím disciplinárně řešen, volila DK s ohledem na druh 
prohřešku trest nad dolní hranici sazby a považuje jej za dostačující. Jednotlivec je pak tímto rozhodnutím vyzván k 
tomu, aby se podobného jednání v budoucnu vyvaroval, především pak byl příkladem hráčům za jakékoliv situace. 
Rozhodnutí je tímto odůvodněné. 

 

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. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  

 

5. Povinností klubu HBC DANDY CHOMUTOV: 
 

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

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 14. prosince 2018 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400061819. 
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c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dkrshbcs@seznam.cz 

 
Se sportovním pozdravem 
 Tomáš Laibl, v.r. 

 předseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem, HBC Dandy Chomutov 
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