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 2.11.2017
v soutěžích ČMSHb jako HbK Karviná
Majakovského 2098/10, Mizerov, 734 01 Karviná
IČO: 44738510
zapsán: L 1162 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-16-2017-2018
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HbK Karviná- Trnený Ján, reg. 44695- VDneoprávněný start hráče dle čl. A odst.2 písm. c)
2.

DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápisy o utkání č. 4022, 4091 a č. 4100, vyjádření HbK Karviná,
sazebník trestů DŘ
t r e s t á:
FP 20% (z 10-50%) tj. 1000Kč
ZČ na 10% (z až 80%) tj. 2 utkání, přičemž trest se podmínečně odkládá dle čl. 3
odst. 1 DŘ na dobu tří měsíců do 1.2.2018.

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.

Ze zápisu o utkání č. 4022 a 4091 Extraligy SD vyšlo najevo, že hráč Adam Korzeniowski,
reg. 39094 v těchto utkáních obdržel pokaždé trest 10´a následně nastoupil do utkání č. 4100
(HBC Plzeň- HbK Karviná 10:4 dne 8.10.2017). Tuto skutečnost VD sám oznámil telefonicky
předsedovi DK s tím, že šlo bohužel o pochybení, kdy nebyl na utkání v Plzni přítomen a na
skutečnost, že má hráč ZČ trenéra neupozornil.
DK konstatovala přestupek, vzhledem k tomu, že je VD plně zodpovědný za evidenci trestů
hráčů, kdy od letošní sezóny došlo ke změnám v počítání trestů, neuděluje trest hráči, pouze
trestá vedoucího družstva. Vzhledem k tomu, že VD nebyl v posledních dvou letech
disciplinárně řešen, uděluje podmínečný zákaz činnosti s nejnižší délkou tří měsíců a považuje
jej za dostačující.
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5.

Povinnosti klubu HbK Karviná:
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 5.11.2017 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 1300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003803001, specifický symbol:161718
nejpozději 16.11.2017.
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.

Se sportovním pozdravem

Libor Komůrka, v.r.
předseda DK ČMSHb

Obdrží

Týmy: HbK Karviná
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise
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