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v Přelouči dne 11.10.2019 
 

HBC Rakovník 
v soutěžích ČMSHb jako HBC 
Rakovník 

 

Průběžná 2601, Rakovník II, 269 01 Rakovník  

IČO: 47015241  

zapsán: L 4542 vedená u Městského soudu v Praze   
 

 

 

 
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-02-2019-2020 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) za 
urážky, hrubé chování a slovní napadení rozhodčího hráči klubu HBC Rakovník Ondřeji 

Tvarůžkovi, č. reg. 26673, v utkání 1. ligy mužů č. 2025 mezi týmy HBC Rakovník a HBC 

Malenovice, hraném dne 6. 10. 2019 v Rakovníku. 
 
 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2025, ZZD z téhož utkání,  pravidlo hokejbalu č. 537, 
sazebník DŘ čl. A odst. 4 písm. b)  
 

trestá hráče Ondřeje Tvarůžka 
 

a) FP ve výši 20 % ( z 10-50% ) tj. 1000Kč  

b) ZČ na  10 % utkání ( z až 50 % ) tj. 2 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č. 
2006 a 2026 hraných ve dnech 12. 10. 2019 a 13. 10. 2019.  Trest se vztahuje na 
všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění    

      V utkání 1. ligy mužů mezi celky HBC Rakovník a HBC Malenovice dne   6. 10. 2019 
obdržel hráč domácích Ondřej Tvarůžek v čase 32.38 TH za vulgární urážky rozhodčího utkání. 
TH obdržel po udělení dvou OT za předchozí protesty, kdy byl vyloučen za hru vysokou holí. Ve 
své zprávě popsal vzniklou situaci i delegát utkání. 
     DK konstatovala, že TH bylo uděleno v souladu s pravidly, jelikož rozhodčí již uložením 
dvou VT vyčerpal všechny možnosti a za další prohřešek již správně udělil TH.  
     Vzhledem k tomu, že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen, umístila DK 
jeho trest k dolní hranici sazby a považuje jej za dostačující. Hráče upozorňuje, aby se v 
budoucnu podobných prohřešků vyvaroval, jelikož podobný přestupek by byl již recidivou a 
další trest by měl za následek podstatně delší zastavení činnosti, než nyní. Rozhodnutí je tímto 
odůvodněné. 
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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 HBC Rakovník 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 12. 10. 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 1300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003212001, specifický symbol: 021920 
nejpozději do 25. 10. 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: HBC Rakovník 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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