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V Přelouči dne 10.10.2017 

 v soutěžích ČMSHb jako HBC Most 

Jana Opletala 1673, 434 01 Most   

IČO: 49872397 

zapsán: L 1947 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem   
 

 

 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-07-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HBC Rondo Most- Valenta Jan, reg. 

22256- udělen trest ve hře (dále jen TH) za zásah do oblasti hlavy a krku 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 1017, rozhodnutí 24-2016-2017, sazebník trestů 
čl. A odst. 5 písm. d) DŘ, vyjádření rozhodčích, vyjádření trenéra Letohradu,  
 

t r e s t á: 
 
FP 40% (z 40-100) tj. 2000Kč 

ZČ na 10% tj. 2 utkání, přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 1024 dne 
30.9.2017 a č.1026 dne 7.10.2017. V době trestu nesmí hráč nastoupit v jiné 
soutěži vedené pod ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění: 
     V utkání č. 1017 Extraligy mužů mezi celky Rondo Most a Hokejbal Letohrad, obdržel hráč 
domácích Jan Valenta v čase 7.09 ZH za zásah do oblasti hlavy a krku. Ze zápisu o utkání 
vyplynulo, že poškozený hráč odehrával míček a hráč Valenta neúmyslně hráče dohrál 
ramenem a způsobil mu zranění, hráč byl následně odvezen RZS a utkání nedohrál. V 
dodatečném vysvětlení rozhodčí popsali, že zákrok nebyl ani veden ve vysoké rychlosti, šlo o 
kontakt tzv. rameno na rameno, ale hostující hráč v tom momentě odehrál balónek a snížil své 
těžiště a polohu hlavy. Dle rozhodčích se srážce již nedalo zabránit. Díky zranění, byť 
neúmyslnému, museli dle pravidel uložit TH. 
     V podobném duchu popsal celý zákrok i trenér hostí p. Friml, uvedl, že v tom neviděl žádný 
úmysl. 
     DK vyhodnotila celou událost. Konstatovala, že by v souladu s pravidly mělo jít o přestupek 
dle č. A odst. 5 písm. d) - fyzické napadení se zraněním. Vzhledem k popsaným okolnostem, 
kdy se jak rozhodčí, tak strana hostí shodla na skutečnosti, že nešlo o přímý úmysl hráče 
zranit, ale spíše o souhru náhod, se DK rozhodla snížit trest ZČ pod obvyklou hranici. Na 
druhou stranu i přes neúmyslnost jednání konstatovala, že hráč musí být vždy srozuměn s tím, 
že pokud se snaží hrát kontaktně, může dojít k nepředvídatelné situaci, potažmo ke zranění 
protihráče, což se v tomto případě stalo. Navíc je nutno přihlédnout, jako k přitěžující okolnosti 
k tomu, že hráč byl v posledních dvou letech trestán rozhodnutím 24-2016-2017. Trest v dané 
výši pak považuje, vzhledem k popsané situaci, za odpovídající. 
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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 Rondo Most:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  12.10.2017 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: 4003508001, specifický symbol:071718 
nejpozději  24.10.2017. 

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 Rondo Most 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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