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KR-09-2016-2017

V Ostravě dne 12. 4. 2017

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
č. 09-2016-2017
1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala podnět po utkání play-off CCM Extraligy
č.1121 HBC Plzeň – Elba DDM Ústí nad Labem, hraného dne 8.4.2017, na základě přiloženého
videa k neuznané brance mužstva Plzně, kdy dle videa je prokazatelné, že hráč domácích
skóroval do posunuté brany střelou z předbrankového prostoru a takto dosažená branka měla
být uznána podle pravidla 470 b.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uzhzn7SAw
2. KR na základě uvedených skutečností vydává následující rozhodnutí:
S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2015 trestá Komise rozhodčích dle Sazebníku
trestů DK část A. Jednotlivci, odstavec 14, Jiná provinění, trestá KR:
a) Rozhodčího p. Michala Prudíka, finanční pokutou 600,- Kč (12 % z možných 10-50%,
což odpovídá ponížení odměny za výkon funkce rozhodčího o 60%) a zastavením
případných delegací na play-off CCM Extraligy hokejbalu.
b) Rozhodčího p. Tomáše Boháčka, finanční pokutou 300,- Kč (6 % z možných 10-50%,
což odpovídá ponížení odměny za výkon funkce rozhodčího o 30%) bez zastavení
případných delegací.
3. Odůvodnění:
Rozhodčí Michal Prudík a Tomáš Boháček neuznali regulérní branku mužstva Plzně, čímž ovlivnili
konečný výsledek utkání.
Dle pravidla 470 b, Pravidla Hokejbalu 2015, strana 48: „Je-li branka vychýlena ze svého

normálního postavení směrem za brankovou čáru méně, než na délku hráčské čepele, bude
vstřelený gól uznán pouze v případě, kdy jej docílí útočící hráč přímou střelou z prostoru před
brankovou čarou, tj. tehdy, není-li sporu o tom, že by gólu docílil i v případě jejího správného
postavení.“ měl být takto vstřelený gól uznán.
V dané situaci se rozhodčí Michal Prudík nenacházel v takovém postavení, aby mohl celou
situaci správně posoudit, což však nebylo způsobené herní situací, ale nevhodným výběrem
místa. Rozhodčí Tomáš Boháček měl v celé akci pouze poradní hlas, jelikož se nacházel
v postavení mezi modrou a červenou čarou, tím se však nesnižuje jeho vliv na rozhodnutí
branku neuznat.
Oba rozhodčí se v probíhající sezóně dopustili prvního přestupku, a proto byla udělena FP na
minimální hranici. Při posouzení výšky pokuty byla brána v úvahu míra zavinění obou rozhodčích
a pokuta byla u rozhodčího Tomáše Boháčka ponížena na polovinu. Jelikož však tento výrok
ovlivnil výsledek utkání, pozastavuje KR případné další delegace rozhodčímu Michalu Prudíkovi
na play-off CCM Extraligy hokejbalu do konce sezóny 2016-2017.
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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 Prudíka a p. Tomáše Boháčka:
1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 19.4.2017 na e-mail:
kr@hokejbal.cz
2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 upouští KR od zaplacení poplatku 300 Kč za vydání tohoto rozhodnutí
z důvodu ponížení odměny za utkání.
3. Souhrnnou částku 600 Kč musí rozhodčí p. Michal Prudík uhradit bankovním převodem na
účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80003462, specifický symbol:
091617 nejpozději do 26.4.2017. V případě prodlení má rozhodčí automaticky
zastavenou činnost až do splnění svých závazků.
4. Souhrnnou částku 300 Kč musí rozhodčí p. Tomáš Boháček uhradit bankovním převodem na
účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80037887, specifický symbol:
091617 nejpozději do 26.4.2017. V případě prodlení má rozhodčí automaticky
zastavenou činnost až do splnění svých závazků.
5. Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději
do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na adresu kr@hokejbal.cz k další archivaci.
Se sportovním pozdravem

Jaroslav Pikula
Předseda KR ČMSHb

Obdrží:
LK ČMSHb, DK ČMSHb, Ekonom ČMSHb, rozhodčí p. Michal Prudík, p. Tomáš Boháček, HBC Plzeň, Elba DDM UNL
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