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 13.10.2017
v soutěžích ČMSHb jako TJ Tatran Třemošná
U Stadionu 1072, 330 11 Třemošná
IČO: 477737
zapsán: L 69 vedená u Krajského soudu v Plzni

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-08-2017-2018
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) TJ Tatran Třemošná- Stráský Otakar, reg.
11240- udělen trest ve hře (dále jen TH) za vyhrožování rozhodčímu
2.

DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2042, sazebník trestů DŘ čl. 6 odst. a)
t r e s t á:
FP 30% (z 40-80%) tj. 2000Kč
ZČ na 20% (z až 60%) tj. 4 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkání č. 2054, 2059,
2105 a 2067 hraných ve dnech 7.10.2017 až 15.10.2017. Hráč v době trestu nesmí
nastoupit v žádné jiné soutěži vedené pod ČMSHB.

3.

Odůvodnění:

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.

Utkání 1.NHbL č. 2042 mezi celky HBC Plzeň- Litice- Tatran Třemošná, obdržel v čase
34.28 hráč hostí Otakar Stráský TH za nadávky. Ze zápisu dále vyplynulo, že ve stejném čase
obdržel OT za opakující se protesty. V přerušení hře přišel za rozhodčím a hlasitě se jej ptal:"
za co jiného se píská podražení?" Přitom jej lehce hokejkou sekl do boty. Byl upozorněn, aby
na rozhodčího nesahal, na co reagoval slovy:" tak mi řekni, za co už chceš pískat podražení,
nebo ti tady fakt vypálím!". Na to mu byl udělen TH.
DK konstatovala, že šlo o výše uvedený přestupek- vyhrožování fyzickým napadením, navíc
zdůrazněný dotknutím se rozhodčího holí, což je zcela nepřípustné a je bráno jako přitěžující
okolnost! Proto samotný trest DK umístila k polovině sazby a považuje jej za dostačující. Hráč
nechť se podobných excesů v budoucnu vyvaruje, jelikož podobný přestupek by již DK trestala
při samé horní hranici sazby. Rozhodnutí je tímto odůvodněné.
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5.

Povinnosti klubu TJ Tatran Třemošná:
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 15.10.2017 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: 4003405047, specifický symbol:081718
nejpozději 27.10.2017.
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: TJ Tatran Třemošná
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise
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