KOMISE ROZHODČÍCH
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Havlíčkovo nám. 726/21, 708 00 Ostrava - Poruba, e-mail: kr@hokejbal.cz
Předseda komise: Jaroslav Pikula, tel: +420 773 781 123, e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz

KR-01-2018-2019

V Ostravě dne 8. 9. 2018

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
č. 01-2018-2019
1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala podnět Ligové komise (dále jen LK) v rámci
rozhodnutí LK-01-2018-2019 na rozhodčí utkání CROSSDOCK Extraligy č. 1001 HC Kert Park
Praha – HbK Karviná, kterými byli pan Michal Škrobák a pan Roman Vokurka.
Rozhodčí se dopustili přestupku proti propozicím, konkrétně Článku III. – Předpisy, bod 7)
Soupisky a sestava družstva, když do utkání nechali nastoupit družstvo HbK Karviná, která
neměla na utkání nutný počet 10 hráčů do pole + 2 brankáře.
2. KR na základě podnětu a dalšího šetření vydává následující rozhodnutí:
S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2018 trestá KR dle Sazebníku trestů, část A.
Jednotlivci, odstavec 8a) Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím – nedodržení povinností
propozic:
a) Rozhodčího p. Michala Škrobáka, finanční pokutou 1200,- Kč (24 % z možných N, FP
2-30 %).
b) Rozhodčího p. Romana Vokurku, finanční pokutou 1200,- Kč (24 % z možných N, FP
2-30 %).
c) V rámci nasazování rozhodčích pak KR oběma rozhodčím pozastavuje delegace na
utkání nejvyšších soutěží ČMSHb (tj. Extraligy dorostu, Extraligy juniorů, 1. Ligy a
CROSSDOCK Extraligy) od 10.9.2018 do 10.10.2018.
3. Odůvodnění:
Rozhodčí Michal Škrobák a Roman Vokurka při utkání pochybili, když do utkání nechali nastoupit
družstvo hostů, které nesplňovalo ustanovení propozic o nutném počtu hráčů a brankářů pro
soutěžní utkání CROSSDOCK Extraligy. Utkání se tak dle propozic nemělo vůbec odehrát a zápas
musel být následně kontumován LK, přičemž dle názoru KR šlo celé situaci předejít.
Oba rozhodčí byli o tomto ustanovení propozic, nových pravidlech a jiných ustanoveních
propozic nebo řádů několikrát informováni během předsezónního semináře rozhodčích, přičemž
v rámci tohoto semináře byli všichni rozhodčí seznámeni i s možnými následky v případě jejich
nedodržování. KR brala v potaz i to, že pochybení bylo kvůli neznalosti propozic také na straně
hostujícího týmu, rozhodčí jsou však v tomto případě hlavním kontrolním článkem na utkání.
KR se proto rozhodla pro udělení finanční pokuty ve vyšší hranici, která odpovídá svou výškou
náhradám za utkání Extraligy. Dále pak s ohledem na hrubé zanedbání svých povinností se KR
rozhodla pozastavit delegace na vyšší soutěže ČMSHb oběma rozhodčím na jeden měsíc, v době
trvání od 10.9.2018 do 10.10.2018.
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4. Poučení:
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
daných tímto rozhodnutím.
5. Povinností rozhodčích p. Michala Škrobáka a p. Romana Vokurky:
1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 15.09.2018 na e-mail:
jaroslavpikula@seznam.cz
2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 je povinností rozhodčích uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto
rozhodnutí.
3. Souhrnnou částku 1350 Kč musí každý řešený rozhodčí uhradit bankovním převodem na
účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80013049 (p. Michal Škrobák) a
80004755 (p. Roman Vokurka), specifický symbol: 011819 (shodný pro oba) nejpozději do
22.9.2018. V případě prodlení mají rozhodčí automaticky zastavenou činnost až do
splnění svých závazků.
4. Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději
do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na adresu jaroslavpikula@seznam.cz k další
archivaci.

Se sportovním pozdravem

Jaroslav Pikula
Předseda KR ČMSHb
Obdrží:
Ekonom ČMSHb, rozhodčí p. Michal Škrobák, p. Roman Vokurka, soutěžní úsek ČMSHb, HC Kert Park Praha, HbK Karviná

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE

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. 2 / 2

