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V Samosolech dne 29.3.2018 

 

 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-22-2017-2018 
 

1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HC Jestřábi Přelouč- Štefanský David, reg. 
25660- udělen trest ve hře( dále jen TH) za kopnutí 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2174, dodatečná zpráva k utkání od rozhodčích, 
ZZD o utkání, vyjádření hráče Štefanského a hráče Hrabára(SK Kelti 2008) sazebník trestů  
 

-neukládá dodatečný trest v souladu s čl. 5 odst. 10 DŘ, jelikož průběh jednání a 
trest uložený v zápase považuje za dostatečný. Hráč vykoná trest ZČ v jednom 
utkání č. 2181 dne 30.3.2018, tak jak stanovuje čl. 2 odst. 6 DŘ s odkazem na 
pravidla hokejbalu čl. 507. 

 
  
3. Odůvodnění: 
 
     V utkání č. 2174 mezi celky SK Kelti 2008 a Jestřábi Přelouč obdržel v čase 28.28 za 
kopnutí protihráče. Ze zápisu resp. dodatečné zprávy o utkání vyplynulo, že hráč hostí měl 
dvakrát kopnout protihráče do oblasti nohou a následně měla začít vzájemná potyčka, při 
které oba spadli na zem. Hráč domácích Hrabar padl na hráče hostí Štefanského. Rozhodčí 
měl oba hráče na zemi roztrhnout. Hráči hostí vznikla tržná rána na obočí a po zápase uvedl, 
že má podezření na otřes mozku.  Hráč Hrabár obdržel za bitku trest 5+OK. Delegát utkání 
popsal událost shodně s rozhodčím. 
     Ve věci se vyjádřil hráč Štefanský, který ve zprávě popsal celou událost, popsal bitku s tím, 
že při pádu mu spadla přilba a on si hlavou narazil na hřiště. Kategoricky však popřel, že by 
soupeře před šarvátkou jakkoliv kopl, šlo dle něho o strkanici a následné uchopení soupeře do 
tzv. kravaty a pádu na zem. 
     Hráč Hrabar se vyjádřil v podobném duchu, jako hráč Štefanský. Uvedl však, že si není 
vědom, že by jej soupeř před šarvátkou kopl, jak je uvedeno v zápise. Delegát v dodatečném 
vysvětlení DK uvedl, že hráči měli k sobě stát bokem a hráč hostí měl dvakrát kopnout do 
dolní části nohy domácího hráče. Považuje to, vzhledem k intenzitě, spíše za spouštěcí 
mechanismus a vyprovokování následné šarvátky, pošťouchnutí, nelze to označit jako přímý 
útok kopnutím. 
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     DK vyhodnotila daný skutek, konstatovala, že situace byla vyhrocená a šlo o vzájemnou 
bitku, která byla vyústěním předchozího vzájemného provokování hráčů. Rozhodčím resp. 
delegátem popisované kopnutí nelze označit jako razantní útok na hráče, ale spíše jako čin 
vedoucí k vyprovokování šarvátky, o čemž svědčí i výpověď domácího hráče, který kopnutí, 
nejspíše pro malou razanci, vůbec nezaznamenal. TH z tohoto hlediska byl uložen správně, 
protože  bylo třeba rozlišit jej od trestu 5+OK, který obdržel za bitku hráč domácích Hrabar. 
Ve světlu těchto okolností považuje DK trest uložený v zápase za postačující a dodatečný trest 
neukládá. Hráč Štefanský vykoná trest ZČ na jedno utkání, který mu striktně ukládá DŘ č. 2 
odst. 6 s odkazem na pravidla hokejbalu čl. 507. V souladu s čl. V souladu s čl. 5 odst. 11 DŘ 
byli z jednání a rozhodování vyloučení předseda DK Libor Komůrka a člen Marcel Slanina. 
     Rozhodnutí je tímto odůvodněné. 

 
3. 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.  

 
4. Povinnosti klubu HC Jestřábi Přelouč:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  31.3.2018 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 300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003606009, specifický symbol:221718 
nejpozději  12.4.2018. 

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 
 
 
 

 
Ondřej Průša, v.r. 

člen DK ČMSHb 
Obdrží 
Týmy: HC Jestřábi Přelouč 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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