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 4.9.2017
v soutěžích ČMSHb jako HbC Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 68, Chlumec nad Cidlinou I, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou
IČO: 22902945
zapsán: L7690 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-03-2017-2018
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HBC Chlumec nad Cidlinou- Hlaváček Petr,
reg. 19264- udělen trest ve hře (dále jen TH) za bodnutí špičkou hole
2.

DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, vyjádření rozhodčího utkání ČP, sazebník trestů čl. A odst. 5 písm.
c)
t r e s t á:
FP 40% (z 40-100%) tj. 2000Kč
ZČ na 20% (z až 50%) tj. 4 utkání,
přičemž trest vykoná v utkání ČP č. 9 dne 27.8.2017 a v utkáních č. 61059, 61003 a
61008 hraných ve dnech 9.9.2017 až 23.9.2017. V době trestu hráč nesmí nastoupit
v jiné soutěži vedené pod ČMSHb.

3.

Odůvodnění:

V utkání Českého poháru č. 5 dne 27.8.2017 mezi celky SK Jihlava a HBC Chlumec nad
Cidlinou, obdržel hostující hráč Petr Hlaváček trest ve hře. Hráč tak již nenastoupil k
poslednímu utkání č. 9 téhož dne a to v souladu s čl.2 odst. 6 DŘ.
Z vyjádření rozhodčího utkání vyplynulo, že došlo k šarvátce, kdy rozhodčí hráče vylučoval
za hrubost. Hráč Jihlavy odcházel na TL a hráč Chlumce jej měl bodnout špičkou do oblasti
třísla. Rozhodčí zákrok považoval za krajně nevhodný a udělil TH.
DK konstatovala, že TH byl udělen v souladu s pravidly. Přihlédla jako k polehčující
okolnosti, že hráč nebyl v posledních dvou letech trestán. Na druhou stranu konstatuje, že
podobné zákroky mohou být velice nebezpečné a jejich trestání by nikdy nemělo být u dolní
hranice sazby. Z tohoto důvodu pak rozhodla umístit trest spíše k polovině sazby a považuje
jej za dostačující.
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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 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 HBC Chlumec nad Cidlinou:
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do
7.9.2017 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 2300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003602008, specifický symbol:031718
nejpozději 18.9.2017.
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

Libor Komůrka, v.r.
předseda DK ČMSHb

Obdrží

Týmy: HBC Chlumec nad Cidlinou
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise
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