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KR-03-2021-2022                                                                 V Ostravě dne 30. 10. 2021 
            

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb 

č. 03-2021-2022 
 

1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala způsob řízení závěru utkání Extraligy 
hokejbalu č. 1054 SK Hokejbal Letohrad – HBC Hradec Králové 1988, hraného dne 23.10.2021, 
ze strany rozhodčích pana Michala Prudíka a pana Romana Vokurky. 
 

2. KR na základě vlastního šetření vydává následující rozhodnutí:  
 

S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2018 trestá KR dle Sazebníku trestů, část A. 

Jednotlivci část A. Jednotlivci, odstavec 14, Jiná provinění: 

a) Rozhodčího p. Michal Prudíka, napomenutím (z možných N, FP až 50). 

a) Rozhodčího p. Romana Vokurku, napomenutím (z možných N, FP až 50). 

V rámci nasazování rozhodčích: 

a) KR pozastavuje delegace na utkání Extraligy seniorů rozhodčímu panu Michalu 

Prudíkovi od 25.10.2021 do 7.11.2021. 

b) KR pozastavuje delegace na utkání Extraligy seniorů rozhodčímu panu Romanu 

Vokurkovi od 25.10.2021 do 31.10.2021. 

3. Odůvodnění: 
KR projednala na základě vlastního šetření videozáznamu a delegátské zprávy způsob vedení 

závěru utkání ze strany obou rozhodčích. KR po zhlédnutí videozáznamu konstatuje, že v rámci 

posledních minut zápasu došlo k pochybením rozhodčích: 

1) Vyloučení na obou stranách v čase 42:11 – Tato situace byla celkově řešena oběma 

rozhodčíma špatně a neodpovídala standardu posuzování v Extraligovém utkání, rozhodčí 

nevzali vůbec v potaz prvotní faul, kvůli kterému byla přerušena hra, přičemž v momentě 

přerušení hry nebyl tento faul ani signalizován. Následná šarvátka a udělené tresty pak 

nekorespondovali s mírou zapojení obou hráčů. Situace měla být vyřešena tresty 2+2 za 

hrubost pro domácího hráče, trestem 2+2 za hrubost pro hostujícího hráče (udeření hráče po 

písknutí a následná šarvátka s druhým hráčem, kde byl méně aktivním) a trestem 2 minuty za 

prvotní faul, který vedl k přerušené hře. Ve výsledku měl tým Letohradu hrát přesilovou hru, 

přičemž v reálu tomu bylo naopak. 

2) Vyloučení hostujícího hráče za úmyslně posunutou branku v čase 43:00 – Zde se dle KR 

nejednalo o úmyslné posunutí branky, hráč byl před vlastním kontaktem mírně atakován 

hráčem domácích a s ohledem na pravidlo o zdržování hry nebyla branka vychýlena ze svého 

postavení více, než pravidla dovolují. S ohledem na velikost jejího vychýlení nemělo dojít ani 

k přerušení hry a hra mohla nadále pokračovat. Případný gól docílený do takto posunuté branky 

by za normálních okolností platil. 
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Obě zmiňované situace vybočily ze standardu posuzování nedovolených zákroků, který rozhodčí 

v zápase nastavili, zároveň je na správný způsob řešení těchto situací u rozhodčích opakovaně 

apelováno v rámci jednotlivých předsezónních a sezónních seminářů (kontrola hráčů 

v přerušené hře, posuzování nedovolené hry, posuzování posunuté branky). 

KR přistoupila s ohledem na charakter pochybení a míry provinění obou rozhodčích 

k napomenutí a omezení delegací na Extraligu hokejbalu v době trvání 2, resp. 1 týdne. 

 

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 Prudíka a p. Romana Vokurky:  

1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 6.11.2021 na e-mail: 
jaroslavpikula@seznam.cz 

2. Dle DŘ čl. 5 odst. 13 upouští komise od uhrazení poplatku za projednání s ohledem na 
charakter přestupku a výši potrestání. 

 
 

Se sportovním pozdravem 

 
 

Jaroslav Pikula 
Předseda KR ČMSHb 

 
Obdrží: 
Ekonom ČMSHb, rozhodčí p. Michal Prudík, p. Roman Vokurka, soutěžní úsek ČMSHb, SK Hokejbal Letohrad, HBC Hradec Králové 1988 

mailto:jaroslavpikula@seznam.cz

