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KR-03-2018-2019

V Ostravě dne 21. 2. 2019

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
č. 03-2018-2019
1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala podnět týmu HBC Plzeň ke způsobu řízení
utkání CROSSDOCK Extraligy č.1087 HBC Plzeň – HBC Rakovník, hraného dne 24.11. 2018, ze
strany rozhodčích pana Davida Grácy a Michala Laczka.
2. KR na základě podnětu a dalšího šetření vydává následující rozhodnutí:
S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2015 trestá KR dle Sazebníku trestů, část A.
Jednotlivci, odstavec 14, Jiná provinění:
a) Rozhodčího p. Davida Grácu, finanční pokutou 450,- Kč (10 % z možných N a FP až
50%, což odpovídá ponížení odměny za výkon funkce rozhodčího extraligy o 37,5%).
b) Rozhodčího p. Michala Laczka, finanční pokutou 600,- Kč (12 % z možných N a FP až
50%, což odpovídá ponížení odměny za výkon funkce rozhodčího extraligy o 50%).
c) V rámci nasazování rozhodčích pak KR rozhodčímu Davidu Grácovi pozastavuje
delegace na utkání CROSSDOCK Extraligy do 3.3.2019 a rozhodčímu Michalu
Laczkovi delegace na utkání nejvyšších soutěží ČMSHb (tj. Extraligy dorostu, Extraligy
juniorů, 1. Ligy a CROSSDOCK Extraligy) do 17.3.2019.
3. Odůvodnění:
KR obdržela podnět týmu HBC Plzeň na způsob vedení utkání ze strany obou rozhodčích,
přičemž byly zaslány i videosekvence možných sporných rozhodnutí. KR po zhlédnutí
předmětných videoukázek konstatuje, že v rámci utkání došlo k několika pochybením
rozhodčích, která měla nebo mohla mít vliv na konečný výsledek utkání, zejména:
1) Původně uznaný gól rozhodčím Davidem Grácou byl po konzultaci s kolegou Michalem
Laczkem odvolán pro zásah gólmana do masky, přičemž dle pravidel a jeho výkladu měl být
takto docílený gól uznán, viz pravidlo 216 d) Pokud je brankář zasažen do masky tvrdou střelou,
rozhodčí může přerušit hru, ale jen pokud soupeř nemá bezprostřední možnost vstřelení gólu.
2) Rozhodčí měli potrestat hostujícího hráče v prodloužení za nedovolenou hru vysokou holí ve
středu hřiště dvojitým menším trestem.
3) Rozhodčí Michal Lazko pochybil při samostatných stříleních na konci zápasu, kdy předčasně
ukončil samostatné střílení hostujícího hráče, které nakonec skončilo gólem, který však nemohl
být uznán.
KR přistoupila s ohledem na první provinění rozhodčích v sezóně k finančnímu potrestání v
odpovídající výši v rámci odměny za funkci rozhodčího v utkání extraligy a následnému omezení
delegací na CROSSDOCK Extraligu v době trvání 14 dnů a utkání nejvyšších soutěží v době
jednoho měsíce.
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4. Poučení:
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
daných tímto rozhodnutím.
5. Povinností rozhodčích p. Davida Grácy a p. Michala Laczka:
1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 28.2.2019 na e-mail:
jaroslavpikula@seznam.cz
2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 je povinností rozhodčích uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto
rozhodnutí.
3. Souhrnnou částku 600 Kč musí rozhodčí David Gráca uhradit bankovním převodem na účet
ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80022094, specifický symbol: 031819
nejpozději do 7.3.2019.
Souhrnnou částku 750 Kč musí rozhodčí Michal Laczko uhradit bankovním převodem na účet
ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80034870, specifický symbol: 031819
nejpozději do 7.3.2019.
V případě prodlení má rozhodčí automaticky zastavenou činnost až do splnění
svých závazků.
4. Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději
do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na adresu jaroslavpikula@seznam.cz k další
archivaci.
Se sportovním pozdravem

Jaroslav Pikula
Předseda KR ČMSHb
Obdrží:
Ekonom ČMSHb, sportovní úsek ČMSHb, rozhodčí p. David Gráca, p. Michal Laczko, HBC Plzeň, HBC Rakovník
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