DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz
Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz

v Přelouči dne 25. 3. 2019
Tělovýchovná jednota KOVO, z.s.
v soutěžích ČMSHb jako TJ KOVO Praha
Nad kapličkou 3324/15, Strašnice, 100 00 Praha
IČO: 541753
zapsán: L 245 vedená u Městského soudu v Praze

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-02-2018-2019
1. Podnět – věc:
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) za
úder do oblasti hlavy hráči klubu TJ Kovo Praha Eduardu Schubertovi, č. reg. 41551,
v utkání Extraligy dorostu č. 5082 mezi týmy SK Kelti 2008 a TJ Kovo Praha, hraném dne 17. 3.
2019 v Berouně.
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst. 5 písm. c), zápis o utkání č. 5082, vyjádření
rozhodčího utkání
trestá hráče Eduarda Schuberta
a)

FP ve výši 20 % (z 20-100 %) tj. 1000 Kč, přičemž v mládežnické kategorii se v souladu
s čl. 2 odst. 4 DŘ částka snižuje na polovinu, tedy na 500Kč
b) ZČ na 10 % utkání (z až 50 %) tj. 3 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č.
5089, 5048 a 5093 hraných v období od 24.3.2019 do 31.3.2019. Trest se vztahuje na
všechny soutěže vedené pod ČMSHb.
3. Odůvodnění:

V utkání Extraligy dorostu (viz výše) obdržel hráč TJ Kovo Praha Eduard Schubert v čase
44.54 TH za úder do oblasti hlavy a krku. Z dodatečného vyjádření rozhodčího utkání
vyplynulo, že šlo o zcela zbytečný zákrok, zápas byl rozhodnut a hráč soupeře udeřil loktem do
mřížky, vlivem čehož došlo k drobnému poranění v obličeji. Z výpovědi zástupce domácího
klubu vyplynulo, že zranění bylo drobné, hráči bylo ošetřeno tzv. mašličkou a hráč může dále
bez problému pokračovat v následujících zápasech.
DK konstatovala, že šlo evidentně o zbytečný zákrok s ohledem na čas a stav utkání.
Vzhledem k tomu, že zranění nemělo dále vliv na sportovní činnost poškozeného, kvalifikovala
jej DK dle čl. A odst. 5 písm. c) a jelikož jednotlivec nebyl v posledních dvou letech trestán,
stanovila trest v dolní hranici sazby. Hráče varuje, aby se v budoucnu podobných zákroků
vyvaroval, jelikož další případný trest by měl zcela jistě za následek delší zastavení činnosti.
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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 částek,
vyměřených 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 zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto
rozhodnutí.
5. Povinnosti klubu TJ Kovo Praha:
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 28. 3. 2019 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 800Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003100001, specifický symbol: 021819
nejpozději do 8. 4. 2019.
d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu)
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky
na adresu dk@hokejbal.cz.
Se sportovním pozdravem

Libor Komůrka, v.r.
předseda DK ČMSHb
Obdrží
Tým: TJ Kovo Praha
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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