LIGOVÁ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: lk@hokejbal.cz
Předseda komise: Jan Fedák, tel: +420 734 547 718, e-mail: fedak@hokejbal.cz

V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2018
HBC Hostivař
v soutěžích ČMSHb jako HBC Hostivař
Pod stanicí 622/14, Hostivař, 102 00 Praha
IČO: 27000273
zapsán: L 15718 vedená u Městského soudu v Praze

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb
č. LK-13-2018-2019

1. Podnět
Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) na základě kontroly Zápisů z utkání projednala nedodržení
Propozic soutěže Extraligy juniorů 2018-2019, a to u týmu HBC Hostivař.
2. Věc
Výše uvedené družstvo nedodrželo Propozice soutěže Extraligy juniorů v povinnosti mít trenéra
s platnou licencí B. V zápisech o utkání celé podzimní části (až vyjma jeden případ) je veden
pan Ondřej Novák, který však vlastní trenérskou licenci C. V zápasech se tedy neprokazuje
trenér s příslušným platným licenčním průkazem. Popřípadě k aktuálnímu datu není evidována
přihláška ke studiu příslušné licence, trenéra, který byl po celý průběh uváděn v oficiálních
zápisech o utkání soutěže ELJ.
3. LK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na Propozice soutěže 2018-2019, Článek III. – Předpisy, bod 6. a DŘ, sazebník
trestů B, odst. 9 písmeno a) ukládá klubu HBC Hostivař:
a)

finanční pokutu ve výši 1% (z 0,5-30%) základní částky,tj. 500 Kč

4. Odůvodnění

Tým HBC Hostivař se celý podzim neprokázal příslušnou platnou licencí trenéra a ani se
nepřihlásil na školení trenérů pořádaného svazem. Polehčujícím faktem je, že takřka ve všech
utkání je přítomen trenér pan Ondřej Novák, který vlastní trenérskou licenci C.
Z tohoto důvodu LK přistoupila k potrestání týmu a zvolila tak prozatím trest na spodní
možné hranici sazebníku trestů, ovšem s tím, že žádá do následujícího období okamžitou
nápravu.

5. Poučení
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu částek
vyměřených tímto rozhodnutím.
b) Dle ustanovení DŘ čl. 5, odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat LK o změnu
trestu na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300
Kč a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto
rozhodnutí.
6. Povinnosti dotčeného klubu HBC Hostivař
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 21. 12. 2018 na e-mail:
lk@hokejbal.cz.
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b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za
vydání tohoto rozhodnutí.
c)

Souhrnnou částku 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003100044, specifický symbol: 131819
nejpozději do 30. 12. 2018.

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu)
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 6 c) tohoto rozhodnutí elektronicky
na adresu lk@hokejbal.cz.
Se sportovním pozdravem

Jan Fedák, v.r.
předseda LK ČMSHb
Obrdží

Tým:
HBC Hostivař
ČMSHb: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise
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