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KR-08-2022-2023                                                                 V Ostravě dne 3. 10. 2022 
            

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb 

č. 08-2022-2023 
 

1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala způsob řízení utkání Extraligy hokejbalu č. 
1030 HC Kert Park Praha – HBC Pardubice, hraného dne 28.9.2022, ze strany rozhodčích pana 
Lukáše Hrubého a pana Radka Koskuby. 
 

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, odstavec 14, Jiná provinění: 

a) Rozhodčího p. Lukáše Hrubého, napomenutím (z možných N, FP až 50), 

b) Rozhodčího p. Radka Koskubu napomenutím (z možných N, FP až 50). 

V rámci nasazování rozhodčích: 

a) KR ČMSHb pozastavuje delegace na utkání Extraligy hokejbalu rozhodčímu panu 

Lukáši Hrubému pro období od 8.10.2022 do 9.10.2022, tj. na jeden hrací víkend. 

b) KR ČMSHb pozastavuje delegace utkání Extraligy hokejbalu rozhodčímu panu 

Radku Koskubovi pro období od 8.10.2022 do 9.10.2022, tj. na jeden hrací víkend. 

3. Odůvodnění: 
KR projednala na základě šetření videozáznamu situaci z času 40:54 a způsob jejího vyřešení ze 

strany obou rozhodčích. KR po zhlédnutí videozáznamu konstatuje, že v rámci této situace došlo 

k pochybení rozhodčích, které ale nemělo přímý vliv na výsledek utkání: 

1) V čase 40:54 došlo k vyloučení hostujícího týmu dle pravidla 546 – Porušení postupu při 

vhazování, 404 – Střídání hráčů v přerušené hře a 415 – Provádění vhazování. Celkový postup 

při řešení tohoto vhazování však byl v rozporu s výkladem pravidla o procesu provádění střídání 

a následného vhazování, kdy celé střídání bylo ukončeno dříve, než druhý rozhodčí zaujal místo 

pro provádění vhazování. Z této situace pak pramenilo druhé napomenutí za zahrání míčku 

nohou po vhazování. 

Zmiňovaná situace vybočila ze standardu posuzování těchto přestupků při vhazování a mohla 

vést k ovlivnění výsledku utkání v závěru utkání.  

Na správný způsob řešení těchto situací u rozhodčích bylo přímo apelováno v rámci 

předsezónního semináře (posuzování přestupků na vhazování). 

KR přistoupila vzhledem na charakter pochybení a míry provinění obou rozhodčích 

k napomenutí a omezení delegací na Extraligu v trvání jednoho hracího víkendu. 

 

4. Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 
hokejbalu, Hlavy V., článku 502.  
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5. Povinností rozhodčích p. Lukáše Hrubého a Radka Koskuby je:  

1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 10.10.2022 na e-mail: 
pikula@hokejbal.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. Lukáš Hrubý, p. Radek Koskuba, soutěžní úsek ČMSHb, KR ČMSHb, HC Kert Park Praha, HBC Pardubice 
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