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 Novém Strašecí dne 01.11.2017

v soutěžích ČMSHb jako HC Jestřábi Přelouč
Sportovní 1732, 535 01 Přelouč
IČO: 60157402
zapsán: L 2326 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-15-2017-2018
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HC Jestřábi Přelouč- Štefanský Roman,
reg. 26286- nesportovní chování vůči rozhodčímu dle čl. A odst. 3 písm. a)
2.

DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2006, dodatečné vyjádření rozhodčích ze dne
23.10.2017, vyjádření klubu Jestřábi Přelouč, sazebník trestů čl. A odst. 3 písm. a)
t r e s t á:
napomenutím (z N nebo ZČ až na 30%)
FP ve výši 10% (z10-30%) tj. 500Kč

3.

Odůvodnění:

Na základě vlastního šetření DK ČMSHb dne 16.10.2017 začala vyhodnocovat zápis o
utkání č.2006 ze dne 10.9.2017 mezi celky HbK Karviná- Jestřábi Přelouč, kde rozhodčí v
poznámkách o utkání uvedli, že byli po zápase slovně napadeni trenérem hostí p. Štefanským
slovy: "sráči zkurvili jste to", kdy v nadávkách pokračoval i na chodbě před šatnami, kde byl
zadržen vlastními hráči, jinak by rozhodčího fyzicky napadl.
Šetřením ze strany DK podali dodatečné vysvětlení dle 22.10.2017 rozhodčí utkání, kde
uvedli, TH nebylo trenérovi po zápase uděleno, z nařízení KR, kdy takové případy se mají
pouze detailně popsat do zápisu o utkání, což učinili. Uvedli, že p. Štefanský byl zcela bez
důvodně agresivní, hrubě vulgární a vyhrožoval rozhodčím fyzickým napadením, ke kterému
nedošlo jen díky hráčům, Jestřábi Přelouč. Celý incident pramenil z herních situací a
neznalostí pravidel a jejich řešení ze strany p. Štefanského.
Ve věci zaslal vyjádření Roman Štefanský, cestou klubu HC Jestřábi Přelouč, kde uvedl, že
po zápase podával rozhodčím ruku a přiznává, že řekl": Dnes jste to pánové zkurvili". Měl na
mysli hlavně situaci kolem uznaného gólu, který padl po čase, kdy se měly otočit strany. Nešlo
mu ani o konečný verdikt, ale o situaci, že rozhodčí nebyli na místě schopni si názor obhájit,
uznání branky doložit dle pravidel, naopak hostujícího kapitána ještě zesměšňovali, že má mít

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753.

Str. 1 / 3

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

na rukou sám hodinky a hlídat si to. Samotná událost před šatnami nebyla bezdůvodná. Po
zápase telefonicky hovořil s panem Liborem Komůrkou, kde mu sděloval dojmy ze zápasu a
rozebíral situaci s tím, že rozhodčí dle jeho názoru nepískali, tak jak měli. V tu dobu oba
rozhodčí kolem něho procházeli a aniž by na ně jakkoliv reagoval, sami mu sdělili, že do zápisu
uvedou skutečnost, že je nazval"zkurvysyny". Což jej velice rozčílilo a pouze se dožadoval
vysvětlení, co to o něm řekli, jelikož se to nezakládalo na pravdě, jak bylo i následně napsáno
do zápisu. Uznává, že na ně křičel, jelikož jej nepravdivé narčení rozčílilo, ale nijak jim
vulgárně nenadával, jen se dožadoval vysvětlení, co to o něm řekli. Nikoho napadnout nechtěl.
Nakonec jej odvedl hráč Čapek pryč. Celou dobu měl však nepřerušený telefonický hovor.
Trenér Štefanský se vyjádření za své jednání se omluvil.
Ve vyjádření podal i předseda DKČMSHb Libor Komůrka, který uvedl, že uprostřed
telefonického hovoru Štefanskému někdo vstoupil do řeči, Štefanský se odmlčel a bylo zřetelně
slyšet, jak křičí:"co jste to řekl, co si to dovolujete, opakujte to", následně přešel do tykání
opět:" co si to řekl, co si to dovoluješ". Vše trvalo asi minutu. Na to byl umírněn hráčem
Čapkem a odveden. Po celou dobu neslyšel žádné vulgarity, šlo jen o hlasitý křik uvedených
slov.
DK projednala přestupek, konstatovala, že i přesto, že rozhodčí, ani v dodatečném
vyjádření nekonkretizoval nadávky, lze posoudit chování trenéra hostů jako nesportovní dle čl.
A odst. 3 písm. a). Vzhledem k tomu, že jde o první přestupek jednotlivce, uložila DK trest na
dolní hranice sazby. Rozhodnutí je tímto odůvodněné.
Z jednání a rozhodování DK byli vyloučeni, dle čl. 5 odst. 11 DŘ, členové Libor Komůrka a
Marcel Slanina.

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 HC Jestřábi Přelouč:
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 3.11.2017 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 800Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003606009, specifický symbol:151718
nejpozději 15.11.2017.
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.
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Se sportovním pozdravem

ing. David Ryss
člen DKČMSHb
Obdrží

Týmy: HC Jestřábi Přelouč
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise
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