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V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2018 
 

v soutěžích ČMSHb jako HSÚ HBC Desperados 

Glennova 2706/7, 400 12 Ústí nad Labem 
IČO: 68975538 
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-005-2018-2019 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – SALAVA Martin (RP 7445) 
z klubu HSÚ HBC Desperados, kterého se dopustil v utkání č. 531143 v Oblastní lize Čechy Sever 
– Ústí nad Labem, hraného dne 25. listopadu 2018, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále 
jen TH) za slovní napadání rozhodčích. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 531143, vyjádření vedoucího klubu HSÚ HBC Desperaos 
a HBC Devils Děčín, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 6, písmeno a) 
 

trestá: 
 

FP 20% (z 20 - 80%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 20% (z až 60%) tj. 4 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 531054 (2. 12. 2018), 531064 (9. 12. 2018) a první dvě 
utkání jarní čísti soutěže Oblatní lize Čechy Sever – Ústí nad Labem sezóny 2018/2019. V případě 
přeložení některého z utkání se trest automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po trestu. Hráč 
v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b) DŘ nesmí v období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 531143 dne 25. 11. 2018 mezi celky HSÚ HBC Desperados a HBC Devils Děčín obdržel hráč domácích č. 
26  Salava Martin, reg. 7445  v čase 31:30 TH za slovní napadání rozhodčích. 

Ve věci se vyjádřil za klub HSÚ HBC Desperados vedoucí klubu Luděk Taneček. Za Desperados mohu k situaci podat 
takové vyjádření, že rozhodčí zápas ne zcela zvládli (což potvrdil i soupeř) a hráč Martin Salava neudržel nervy a rozhodčí 
si od něj asi něco vyslechli. Výrazům jsem přesně nerozuměl. 

 Za klub HBC Devils Děčín se k situaci vyjádřil vedoucí Petr Huk. K incidentu došlo po reakci na odpískaný faul na 
našeho hráče, který byl dle mého názoru odpískaný naprosto v pořádku. Tým Desperados si začal vybíjet frustraci z 
nepříznivého průběhu zápasu stále se stupňující agresivitou a komentováním výkonu rozhodčích, což vygradovalo až v 
popisovanou situaci, kde hráč domácích č. 26  Salava Martin po odpískaném faulu nepřiměřeně reagoval a po 
obdrženém osobním trestu opakovaně počastoval rozhodčí všemi nadávkami, které ho zrovna napadly (mrdka, čůrák, a 
podobně). Dále tam proběhlo ještě vyhrožování ohledně rozbití huby po zápase. Další efekt byl ten, že ze zápasu se stala 
fraška, kde hráči domácích nepřetržitě narušovali svým chováním průběh zápasu a pokračovali ve verbálním napadání 
rozhodčích, našich i vlastních hráčů.  
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Rozhodčí Jiří Cícha popsal situaci následovně: Vše začalo po zákroku hráče D2-BRN, který kolega v pásmu vylučoval. 
Já jsem šel poté do pásma, abych vhodil následující buly a než jsem došel na bod pro vhazování, tak hráč D26 pronesl, 
že to pískáme jak zmrdi. Za tento výrok jsem udělil OT-10 za NAD, šel jsem nahlásit provinění do boxu časoměřičů, než 
jsem stihl vůbec opustit pásmo hráč D26 řekl, mrdko zasraná, poté uděleno OK za NAD, hráč D26 stále pokračoval a 
nazval mě čůráku, udělil jsem TH. Hráč to nechtěl pochopit a snažil se mi stále něco vysvětlovat. Hráči si ho odvedli na 
střídačku, kterou poté opustil a stál u mantinelu.  Než jsem znovu zahájil zápas, vyhrožoval mi fyzickým napadením, což 
po skočení utkání nebylo naplněno. Dále během hry na nás řval buzerante, mrdko, pískáš úplnou píču. 

Rozhodčí Michal Langr viděl situaci následovně: Nastalá situace zřejmě vznikla po mnou odpískaném faulu 
domácím na 2 min za vražení na hraní. Doprovázel jsem vylučovaného hráče na trestnou lavici a už jsem byl u trestné 
lavice, když jsem zaslechl nějaké vykřikování, ale vůbec jsem nerozuměl. Jen jsem zaslechl hvizd píšťalky mého kolegy 
Jiřího Cíchy a pak už jsem jen viděl, jak uděluje TH zřejmě hráči, který vykřikoval. A dále se věnoval hráči, kterého jsem 
trestal a hlásil zapisovateli udělený trest. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH po dvou VT za protesty a nadávky rozhodčímu, 
tedy v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK s ohledem na druh prohřešku 
trest nad dolní hranici sazby a považuje jej za dostačující. Hráče však DK varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných 
prohřešků již vyvaroval. Rozhodnutí tímto DK považuje za odůvodněné. 

 

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. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  

 

5. Povinností klubu HBC HSÚ DESPERADOS: 
 

a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 14. prosince 2018 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400051819. 

c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dkrshbcs@seznam.cz 

 
Se sportovním pozdravem 
 Tomáš Laibl, v.r. 

 předseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HSÚ HBC Desperados, HBC Devils Děčín 
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