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-03-2017-2018

V Ostravě dne 17. 11. 2017

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
č. 03-2017-2018
1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala podnět týmu HBC Rondo Most ke způsobu
řízení utkání CROSSDOCK Extraligy č.1026 HBC Rondo Most – HBC Hradec Králové 1988,
hraného dne 7.10. 2017, ze strany rozhodčích pana Davida Grácy a Michala Prudíka.
2. KR na základě podnětu a dalšího šetření vydává následující rozhodnutí:
S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2015 trestá KR dle Sazebníku trestů, část A.
Jednotlivci, odstavec 14, Jiná provinění:
a) Rozhodčího p. Davida Grácu, finanční pokutou 350,- Kč (7 % z možných N a FP až
50%, což odpovídá ponížení odměny za výkon funkce rozhodčího extraligy o 30%).
b) Rozhodčího p. Michala Prudíka, finanční pokutou 350,- Kč (7 % z možných N a FP až
50%, což odpovídá ponížení odměny za výkon funkce rozhodčího extraligy o 30%).
3. Odůvodnění:
KR obdržela podnět týmu HBC rondo Most dne 9.10.2017, který se týkal způsobu vedení utkání
ze strany obou rozhodčích a udělení trestu TH v čase 41:12 pro hráče Tomáše Chybu za rány
pěstí v šarvátce. Rozhodčí posoudili situaci v šarvátce v rámci pravidel, která jim umožňují v
případě krvavého zranění udělit trest ve hře, viz pravidlo 527 Nadměrně hrubá hra a 528 Rány
pěstí nebo hrubost. Jelikož došlo v šarvátce ke krvavému zranění protihráče, přiklonili se
rozhodčí k přísnějšímu potrestání. Dle názoru KR ale oba rozhodčí bezprostředně po této situaci
hrubě pochybili v udělení trestů a kontrole hráčů, kteří tresty obdrželi, neboť hráč, který obdržel
TH, následně pokračoval ve hře v nastalé přesilovkové situaci. Také jejich reakce poté, co byla
chyba zjištěna, byla řešena neadekvátně a chaoticky, kdy místo okamžitého přerušení hry a
napravení situace, celou věc řešili až v následném přerušení hry, kdy tato situace mohla mít v
konečné fázi za následek ovlivnění utkání v případě vstřelení branky.
KR přistoupila s ohledem na první provinění rozhodčích v sezóně k finančnímu potrestání ve výši
odpovídající jedné třetině odměny za výkon funkce rozhodčího v utkání extraligy a následnému
omezení delegací na CROSSDOCK Extraligu v době trvání 14 dnů.
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. Davida Grácy a p. Michala Prudíka:
1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 24.11.2017 na e-mail:
jaroslavpikula@seznam.cz
2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 je povinností rozhodčích uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto
rozhodnutí.
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3. Souhrnnou částku 500 Kč musí každý řešený rozhodčí uhradit bankovním převodem na účet
ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80022094 (p. David Gráca) a 80003462
(p. Michal Prudík), specifický symbol: 031718 (shodný pro oba) nejpozději do 1.12.2017.
V případě prodlení má 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. David Gráca, p. Michal Prudík, HBC Rondo Most, HBC Hradec Králové 1988
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